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Livet levs lokalt

Karolina Isaksson

u Sabina Frostdahl, 

 Nykarleby

Det viktigaste är att vi inte 
låter oss bli beroende av 
främmande makter för vår 
elförsörjning. Om det upp-
står politiska konfl ikter och 
leverantören väljer att visa 
sin makt genom att stänga 
av strömmen, ja då står vi 
här i kölden utan el.

u Vivan Finskas, 

 Nykarleby

El ska produceras lokalt, 
som det har gjorts under 
lång tid här i Nykarleby. 
Vattenkraft är en ren och 
förnybar energiform som 
det fi nns gott om här i våra 
trakter. Då är det onödigt att 
köpa el från andra länder. 
Kärnkraft vill jag inte heller 
ha, även om den skulle vara 
närproducerad.

u Roger Karlsson, 

 Jakobstad

Lokal elproduktion är att 
föredra, eftersom det också 
ger lokala arbetsplatser. 
Om kapaciteten inte räcker 
bör man i första hand an-
vända inhemsk energi och i 
andra hand nordisk energi. 
Jag hade tidigare egen el-
produktion på sommarstu-
gan, men numera är elnätet 
utbyggt också där.

u Frej-Johan Wikman, 

 Jakobstad

Lokal grön el är det bästa, 
men grön el från ett annat 
land är bättre än inhemsk 
kolkraft eller kärnkraft. 
Som konsument är man 
inte garanterad grön el fast 
man betalar extra för den. 
Grön och svart el blandas i 
stamnätet och det hjälper 
inte att man har en grön 
sladd till motorvärmaren.

Regeringen betonar starkt företagens betydelse för 
samhällsekonomin. Hur kan Finland dra nytta av den öst-
erbottniska företagsamheten?

Finland drar nytta av all företagsamhet och all tillväxt. En 
välmående region drar till sig nya bolag och arbetskraft, 
innovationer och investeringar. En aktiv region drar med sig 
grannområden och sparrar också dem till tillväxt. Den öst-
erbottniska företagsamheten bidrar till en bild av Finland 
som ett land med en stark drift och uthållighet. En förebild.

Vad kan vi vänta oss gällande den framtida Kvarken-
trafi ken?

Kvarkentrafi ken kommer att utvecklas tillsammans med 
regionens tillväxt. Jag hoppas att utvecklingen sker genom 
ett kraftigt engagemang från näringslivet, kombinerat med 
ett stöd från samhället. Mycket kommer att bero på hur 
mycket näringslivet självt tror på Kvarkentrafi kens framtid. 

Jag tror att den nya färjan kommer att förverkligas. Den 
ger en ny transportstruktur mellan Finland och Sverige, 
som främjar handeln och utbytet av arbetskraft, utveckling 
av ett gemensamt kunnande och förutsättningar för ge-
mensamma investeringar. Ett steg närmare igen.*

Vad betyder livskvalitet för dig?

Livskvalitet har för mig bestått i arbete, i en balans mellan 
ansvar och frihet och i en kärlek utan villkor till mina barn.

ANNE BERNER är Finlands kommunikationsminister sedan 2015. Inn-

an politikerkarriären har hon lett och vidareutvecklat familjeföreta-

get Vallila Interiors tillsammans med sin far. Under hennes ledning 

sedan 1989 har företaget vuxit från 10 anställda och en omsättning 

på 20 miljoner mark till i dag 140 anställda och 40 miljoner euro i 

omsättning. Berner är också starkt engagerad i Nya Barnsjukhuset 

i Helsingfors. Som ordförande i både stödföreningen och stiftelsen 

har hon bland annat lett insamlingen av 36 miljoner euro i privat ka-

pital för att kunna förverkliga barnsjukhuset år 2017.  

Liknar hon den första neandertalaren i Österbotten?
Kvinnan på pärmens framsida är utformad av Michael Hofreiter för tidskriften 
Science i samband med en DNA-studie som fann att neandertalarna som följd av 
en mutation troligen ofta var ljushyade och rödhåriga.

Nordiska ministerrådet har gett Jorma Ollila ett viktigt uppdrag: att föreslå 
åtgärder för ett utvidgat nordiskt energisamarbete i ett –  års per-
spektiv.

De nordiska energiministrarnas ordförande i år, Olli Rehn, kopplar 
uppdraget till det pågående EU-projektet att skapa en energiunion. I 
skisserna i det projektet har man beskrivit ett fördjupat regionalt sam-
arbete som en viktig ingrediens. Norden är det goda exemplet, så Jorma 
Ollila börjar inte uppdraget tomhänt.

I klarspråk är EU:s problem gigantiska. Energisäkerheten är hotad, 
risken för effektbrist ökar. Vind- och solel ges företräde och får subven-
tioner som slår sönder marknadsmekanismerna. Nybyggda ”konventio-
nella” kraftverk läggs ner innan de öppnas. Kassorna har tömts hos de 
aktörer som skulle ha huvudrollen i omställningen. Investerarna lyr, 
om de inte garanteras subventioner. Politikerna skulle avreglera mark-
naden, men återreglerar den allt mer.

I Finland har vi fått ett effektunderskott och gjort oss beroende av el-
import. Var det så det var tänkt i landet som vill klara sig självt?

Tyvärr har även energibranschen bidragit till det prekära läget. Vi har inte 
lyckats beskriva logiken i energisystemet så att omvärlden förstått. I 
praktiken har grupper som driver ensaksagendor getts problemformu-
leringsföreträde. Många har börjat tro att huvudfrågan är att välja den 
energikälla som känns trevligast.

Detta trots att branschen dyrköpt lärt sig att energifrågorna kräver 
ett systemperspektiv. Helheten fungerar inte bättre än den svagaste 
länken. Energisäkerhet, konkurrenskraft och hållbara miljölösningar 
måste alltid säkras i varje system, oberoende av väderlek och val av en-
ergikällor.

Att energy only-principen (att el prissätts oberoende av effekt) inte 
räcker till för detta är en läxa vi lärt. Varje kilowattimme är inte lika god 
som en annan. Elproduktion som kan styras efter behovet har ett större 
värde än elproduktion som bestäms av vädret.

Vad blir nästa steg? Kapacitetsmekanismer, som ska säkra att icke-
väderberoende elproduktionskapacitet alltid inns i beredskap? Frågan 
är i så fall om politikerna avser medicinera detta problem, förorsakat av 
subventioner, med andra subventioner? Eller vågar de lita på en mark-
nadslösning?

Det vi från Katternös sida vill lyfta upp på bordet, när Jorma Ollila ska 
lägga pusslet, är värdet i lokal energiförsörjning och lokala lösningar: 
kortare distributionsvägar, färre kablar, mindre svinn, bättre kund-

förståelse, snabbare serviceinsatser, bättre möjligheter 
att skräddarsy lösningar – och givetvis stimulans i den 
lokala ekonomin, lokalt värdebyggande och lokala skat-
teintäkter.

I detta behöver vi göra upp med en myt: att energi-
branschen är något enhetligt, rent av som en enda stor 
familj. Vi har visserligen viktiga frågor att lösa gemen-
samt, men vi verkar samtidigt i en miljö med knivskarp 

konkurrens, där vi i slutändan alltid är hänvisade till 
oss själva.

Storbolagen har – helt naturligt – sitt fokus 
på andra saker än lokalbolagen. Men en ana-
lys som inte utgår från ett lokalt perspektiv 
landar fel. Vad är bäst för slutkunden? Livet 
levs lokalt.
STEFAN STORHOLM, vd Katternö

* Anne Berner gav kommentaren den 19 januari 2016.
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EU-kommissionen ger 
stora ekonomiska bidrag 
till frivilligorganisationer 
på miljöområdet. Tyvärr 
har de ofta en forsknings-
fi entlig agenda i frågor 
som berör genteknik och 
jordbruk, skriver ekolo-
giprofessorn Torbjörn 
Fagerström. 

I visionen ”Horizon 2020” fram-
håller EU-kommissionen att Europa 
ska ta ledningen i övergången till 
en hållbar, biobaserad ekonomi. 
Ett viktigt bidrag är att utveckla 
industriella processer som bygger 
på förnyelsebara råvaror och där 
slutprodukterna har ett stort inne-
håll av spetsteknologi. Därmed får 
de också ett högt värdeinnehåll och 
kan bli ekonomiskt konkurrenskraf-
tiga.

En hörnpelare är grödor som pro-
ducerar helt nya produkter, eller 
gamla produkter i högre koncentra-
tioner. Utvecklingen inom biologin 
gör det nämligen möjligt att styra 
växters ämnesomsättning så att 
vi kan välja vilka slutprodukter en 
gröda ska leverera. 

Ett aktuellt exempel är att produ-
cera vegetabiliska oljor som lämpar 
sig som råvara till den petroke-
miska industrin, för att framställa 
smörjoljor, vaxer, bioplaster och 
andra högvärdiga produkter. Dessa 
nyttigheter framställs i dag ur fossil 
olja, så det är svårt att tänka sig ett 
tydligare exempel på hållbara, bio-
baserade produktionssystem.

Vi skulle i de nordiska länderna 
kunna leda utvecklingen, precis 
som kommissionen tänker sig. Men 
både forskning och innovation för-
svåras av en lika aggressiv som 
osaklig propaganda mot genteknik, 
och av ett politiskt schackrande, 
där gröna politiker och miljörörel-
ser är ungefär lika goda kålsupare. 

Detta underblåses – hör och häpna! 
– av kommissionen själv.

Kommissionen ger nämligen av-
sevärda ekonomiska bidrag till ett 
stort antal frivilligorganisationer 
(NGO:s, från engelskans Non-
Governmental Organizations) med 
motiveringen att dessa represente-
rar ett gräsrotsintresse. Totalt sett 
går cirka 20 procent av kommissio-
nens budget till sådana bidrag.

Inom ramen för sitt ”Life-pro-
gram” har EU-kommissionen till 
exempel öronmärkt 3,4 miljarder 
euro till miljöinriktade NGO:s under 
en sexårsperiod. Flera av dessa or-
ganisationer är välkända i forskar-
kretsar för sin anti-vetenskapliga 
propaganda. 

Propagandan betalas alltså till 
stor del med skattepengar. Inom 
områden som de ogillar, såsom 
genteknik i jordbruket, arbetar 
dessa organisationer bland annat 
för att ersätta seriösa och erkända 
forskare med ”experter” (oftast 
självutnämnda) som stöder deras 
egen agenda. Ut åker den veten-
skapliga rådgivaren.

Bristen på saklighet göms bakom 
positivt laddade termer som ”civil-
samhälle”, ”oberoende” eller ”kon-
sumentintresse”, medan forskare 
misskrediteras genom att anklagas 
för att ha ”intressekonfl ikter” eller 
”bindningar till industrin”. 

En av de mest högröstade lobby-
organisationerna är Jordens Vänner 
Europa, vars budget till mer än hälf-
ten fi nansieras av EU. Jordens Vän-
ner Europa har lanserat en kampanj 
som heter ”Stop the Crop” (eng. 
för ”Stoppa grödan”) för att förmå 
europeiska lagstiftare att inte till-
låta den vetenskapligt baserade 
beslutsprocess som skulle möjlig-
göra odling av GM-grödor i Europa. 

Hela denna kultur fi nns väl beskri-
ven och dokumenterad (till exem-
pel ”Euro Puppets, the European 
Commission’s remaking of civil so-
ciety”, Discussion paper 45, Insti-
tute of Economic Affairs, London). 

Samma kultur uttrycks i (den 
svenska biståndsmyndigheten) 
Sidas omfattande stöd till frivillig-
organisationer. Ett exempel är att 
anslag till Naturskyddsföreningen 
slussats vidare till en föregiven 
bondeorganisation på Filippinerna 
som på sin hemsida öppet stöder 
vandaliseringen av offentligfi nan-
sierade fältförsök med vitaminbe-
rikat ris.

När EU-kommissionens ordfö-
rande Jean-Claude Juncker avsätter 
den vetenskapliga chefsrådgivaren, 
eller när man ändrar spelreglerna i 
Bryssel för godkännande av GM-
grödor i ovetenskaplig riktning, är 
detta bara toppen på ett isberg. 
Själva isberget är den djupt rotade 

kulturen i Bryssel att fi nansiera sär-
intressen som förklätt sig själva till 
konsumentens riddare och miljöns 
räddare. 

När dessa särintressen har en ve-
tenskapsfi entlig agenda blir resul-
tatet att kommissionen både stöder 
forskning och motarbetar den. 

Man kommer att tänka på gene-
ralen Kulneff i ”Fänrik Ståls sägner” 
– ni vet han som älskade och slog 
ihjäl med samma varma själ.

TORBJÖRN FAGERSTRÖM

Deltagarna i klimatför-
handlingarna i Paris i bör-
jan av december hyllade 
det avtal de kom över-
ens om. Men i praktiken 
har man inte lovat någon-
ting, skriver den tidigare 
Europaparlamentarikern 
Eija-Riitta Korhola.

Den som följt klimatpolitiken har 
under de senaste veckorna kunnat 
förundra sig över att avtalet i Paris 
hyllats på alla håll. Vi har vant oss 
vid att i varje fall miljöorganisatio-
nerna efter klimatmötena uttrycker 
sin besvikelse över ”bristen på am-
bitioner” och kräver att Europa går 
in för en hårdare linje. Men den här 
gången hördes inga sådana disso-
nanser. Många miljöaktivister be-
kände till och med att de hade gråtit 
av glädje. Alla stormakter var nöjda.

Hemligheten med Parisavtalet är 
att alla fi ck vad de ville ha – till pri-
set att avtalet inte gjordes bindan-
de i andra avseenden än att man lo-
vade rapportera om sina komman-
de utsläpp. Alla får själva bestäm-

ma om sina mål, som trots det inte 
förpliktigar till någonting. Kina ökar 
sina utsläpp ännu i femton år. Ryss-
land ökar i praktiken sina utsläpp, 
även om man lovade minska dem 
från 1990 års nivå. Indien ökar sina 
utsläpp. USA skär ner utsläppen 
med omkring 15 procent i förhållan-
de 1990, samtidigt som EU minskar 
sina utsläpp med 40 procent från 
samma års nivå. 

Som alltid kräver miljöorgani-
sationerna och de gröna att EU nu 
minskar sina utsläpp ännu mer, ef-
tersom man nått ett ”globalt avtal”. 
Låter det rättvist? Men varför var 
miljöorganisationerna så entusias-
tiska?

Min egen bedömning är att den kol-
lektiva lättnad som uttrycks beror 
på att det urvattnade avtalet rädda-
de ansiktet på så många. Efter alla 
förväntningar och löften hade man 
helt enkelt inte råd att förlora spelet 
en gång till. Det var ett gemensamt 
intresse att beskriva det svaga re-
sultatet som en framgång.

Det här gällde också miljöorga-
nisationerna, som kopplat sin tro-
värdighet och grunden för sin fi nan-
siering till klimatfrågan. De senaste 
åren har varit svåra, eftersom all-

mänhetens intresse för klimatfrå-
gan har falnat. Den globala medel-
temperaturen har stampat på stäl-
let i snart tjugo år och har inte stämt 
med uppvärmningsprognoserna.

Det som också gnagt på trovär-
digheten har varit bristen på resul-
tat i den förda klimatpolitiken: stra-
tegin har de facto ökat utsläppen. 
Tanken att skilja åt industriländer-
nas ”lyxutsläpp” och utvecklings-
ländernas ”överlevnadsutsläpp” 
kan förefalla som en bra idé, men 
ledde till att något tak inte lades på 
utvecklingsländernas utsläpp. Ki-
nas utsläpp per capita har redan re-
jält överstigit genomsnittet i EU.

Klimatpolitikens dilemma har va-
rit att utsläppsminskningarna gått i 
otakt. I praktiken har en betydande 
del av de hundratals miljarder euro 
som EU:s klimatåtgärder kostat 
gått till spillo, eftersom den ökade 
importen till EU har inneburit stör-
re utsläpp än EU:s egna utsläpps-
minskningar. Det framgår av inter-
nationell handelsstatistik.

Trots att vi med sådan målmed-
vetenhet pressat ned utsläppen 
inom Europeiska unionen, har vi 
alltså i verkligheten ökat dem. Där-
för att produktionen utanför EU är 
så mycket smutsigare.

Om vi nu skärper till klimatpoliti-
ken ytterligare, kommer vi att öka 
arbetslösheten just där produktio-
nen är som renast. En sådan arbets-
löshet smutsar ned – på annat håll. 
Det skulle vara en välgärning för kli-
matet att behålla industrin i Europa.

I en mening kan Parisöverenskom-
melsen trots allt beskrivas som ett 
mycket tufft avtal, nämligen genom 
att bestämma att temperaturök-
ningen inte ska få överstiga två gra-
der, eller rent av bara en och en halv 
grad. I praktiken är detta emellertid 
orealistiskt, eftersom redan de na-
turliga variationerna i klimatet un-
der historiens gång är av den stor-
leksordningen.

I vart fall mot växlingarna i na-
turen borde politikerna inte inleda 
några strider. När staterna förbin-
der sig till en sådan sak, förbinder 
de sig gemensamt till något som 
närmast är omöjligt – samtidigt 
som de enligt avtalet var för sig inte 
förpliktar sig till någonting. Men det 
är klart att avtalet räddar arbets-
platser och infl ytande åt miljöor-
ganisationerna och tryggar deras 
agenda för åratal framåt.

EIJA-RIITTA KORHOLA

Här exempel på de belopp EU-kommissionen betalade till några av de mer kända miljöorganisationerna under år 2011. För 

många organisationer utgör medlemsavgifter bara en bråkdel av fi nansieringen. EU:s stöd med skattemedel har hjälpt miljö-

grupperna att utveckla en mycket stark lobbyverksamhet i EU-systemet.

Procentsiffran efter beloppen anger hur stor del EU-stödet utgör av organisationernas fi nansiering.

WIS Bernard/Getty Images

EU:s vetenskapsfi entliga agendaAlla tiders ansiktsräddning

Torbjörn Fagerström är professor 

emeritus i teoretisk ekologi vid Lunds 

universitet. Han är ledamot i Kungl. Ve-

tenskapsakademien och Kungl. Skogs- 

och Lantbruksakademien, före detta 

prorektor vid Sveriges lantbruksuniver-

sitet och tidigare vd för Stiftelsen för 

Strategisk Forskning.

Eija-Riitta Korhola har doktorerat på 

EU:s klimatpolitik. Hon följde person-

ligen processen bakom denna politik 

som ledamot i Europaparlamentet 

under femton år, 1999–2014. Hon var 

2006–2010 vice ordförande för Sam-

lingspartiet. 

Toppgardet i klimatförhandlingarna i Paris hyllar det resultat de nått.

Karl Vilhjálmsson
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Karl Vilhjálmsson

Vetenskapens  vapendragare
Vetenskap är inte förhandlingsbar. Man kan inte tycka 

fram en sanning. Men tyvärr verkar de som borde hålla 

vetenskapens fana högt – som miljöorganisationer 

och politiker – allt oftare smita från sitt ansvar, säger 

ekologiprofessorn Torbjörn Fagerström.

VVVeettteennsskkkaapp ääärr iiinnttte ffööörrhhaanndddlliiinnggssbbbaaarr. MMMaann kkann iiinntttee ttyyycckkkaaa

ffrram en saannnniinngg. MMeen tyyvväärrrr vverrkkaarr de soom bboorrddee hhåålllllaaa 

vvveeetteennsskkaappeennss ffaanna hhöööggtt –– ssoommm  mmmiilljjöööoorrgganniissatiioonneeerr 

oooch ppooliittiikkeerr – aalllltt oofftaarree ssmmiittaa frråånn ssiitttt annssvaarr,, ssääggggeeerrr 

eeekkkoolloogggiippprrooffeessssoorrnnn TTooorrbbjjjjöörrrnn FFFaagggeerrsstttrrrööömmm..

Vetenskap är inte förhandlingsbar. Man kan inte tycka 

fram en sanning. Men tyvärr verkar de som borde hålla 

vetenskapens fana högt – som miljöorganisationer 

och politiker – allt oftare smita från sitt ansvar, säger 

ekologiprofessorn Torbjörn Fagerström.
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”Matstrupen är ett evolutionärt fuskbygge – så tala    inte med mat i mun!”

 Det inns en myt att naturen alltid är 
intelligent formgiven. I själva verket 
är den påfallande ofta slumpartad 

och slarvig. Det viktiga med evolutionen 
är just att den frambringar såväl begå-
vade som obegåvade lösningar, säger Tor-
björn Fagerström.

Han är professor emeritus i teoretisk 
ekologi vid Lunds universitet. Både under 
sin aktiva tjänstetid och efter den har han 
ofta dragit till strid. Dels mot vetenskap 
som är undermålig, dels ideologier och 
agendor som söker vetenskapliga förkläd-
nader.

Hans argumentationskonst är effektiv. 
Så här kan det låta när han ger exempel 
på att naturen inte förstår sig på design:

”Ta vår munhåla – en korkad konstruk-
tion. Hos alla landlevande däggdjur fullgör 
den den dubbla uppgiften att vara en väx-
elstation som både föda och andningsluft 
måste passera på väg till mat- respektive 
luftstrupen. När våra vattenlevande före-
gångare bland ryggradsdjuren klev upp 
på land för  miljoner år sedan uppstod 
nämligen ett fuskbygge som vi lever med än 
i dag.

Fuskbygget består i att matstrupen lig-
ger bakom luftstrupen, så att all mat och 
dryck måste korsa luftstrupens öppning, 
vilket förutsätter att struplocket sluter till 
den senare i exakt rätt ögonblick, för att 
förhindra att maten slinker ner i fel strupe. 

Hos oss människor är situationen dess-
utom ännu värre, ty munhålan och de övre 
luftvägarna har fått ytterligare en funktion 
– att tala. Både när vi sväljer och när vi ta-
lar måste vi temporärt avbryta andningen, 
genom att antingen stänga luftutbytet med 
lungorna (vid sväljning) eller enkelrikta det 
(vid tal). 

Vi måste alltså klara av att koordinera 
tre funktioner – att äta, att tala och att 
andas – för att undvika kvävning, allt på 
grund av en korkad konstruktion som upp-
stod hos våra avlägsna förfäder långt innan 
någon talförmåga överhuvudtaget var på-
tänkt. 

När vi som föräldrar tillhåller våra barn 
att inte tala med mat i munnen använder vi 
alltså en ytterst välbetänkt, men sentida, 
etikettsregel för att kompensera för korkad 
evolutionär formgivning.”

Göra rätt från början
När Torbjörn Fagerström nu tillsammans 
med två forskarkolleger – se nästa upp-
slag – tar sig an temat genetiskt modi ie-
rade organismer (GMO), är en utgångs-
punkt just den samma: Naturen vet inte 

om de mutationer den åstadkommer är 
bra eller dåliga för den nyskapade indivi-
den. Men tack vare ny vetenskaplig kun-
skap kan vi i växtförädling göra rätt från 
början.

Vi kan undvika mutationer som är 
misslyckade och inte sällan förorsakar 
lidande. Nya sorter av grödor kan skapas 
till lägre kostnader, både för naturen och 
människan. Jordbruk kan utvecklas i mer 
hållbar riktning.

”Vi kan ta fram växtsorter som står 
emot angrepp från virus, bakterier, svam-
par och insekter. Grödor som tål torka 
eller har ett effektivare sätt att ta upp 
näring. Växter som främjar hälsa och pro-
ducerar höga halter antioxidanter eller 
proteiner”, säger Torbjörn Fagerström.

Detta i en situation då världsbefolk-
ningen växer och förbru-
kar resurser som är ändli-
ga. Vattentillgångar mins-
kar i vissa områden och 
en del forskare förutspår 
att klimatförändringar 
kommer att förändra för-
utsättningarna för odling. 
Växtsjukdomar och ska-
deinsekter sprider sig till 
nya platser. Levnadsstan-
darden stiger i utvecklingsländerna och 
medför nya konsumtionsmönster. 

”I framtiden kommer vi att behöva mer 
av det vi redan får från jordbruket, och 
vi kommer att behöva få fram nya träd-
gårds-, skogsbruks- och jordbrukspro-
dukter. Samtidigt ska vi bevara mångfal-
den i de ekologiska systemen”, säger Tor-
björn Fagerström.

Motstånd från miljörörelsen
Här blir hans ton skarpare. En del grup-
per närmar sig dessa frågor ”genom att 
stänga ögonen”. Tongivande delar av mil-
jörörelsen motsätter sig genmodi iering 
av jordbruksgrödor. Man vill inte att så-
dana odlas eller att produkter framtagna 
från dem godkänns. 

Diskussionerna gäller också märkning 
av GM-produkter i butikshyllorna. Till 
exempel utreder Livsmedelsverket i Sve-
rige just nu möjligheterna att märka kött 
utifrån vilket foder djuren ätit, GM-foder 
eller GMO-fritt foder.

”I grunden är GMO-frågan inte en ve-
tenskaplig fråga. Miljörörelsen har gjort 
GMO-motståndet till en identitetsmarkör 
och man kommer att fortsätta att hålla 
samma pro il så länge det lönar sig opini-
onsmässigt”, säger Torbjörn Fagerström.

”Det inns inga vetenskapliga skäl till 
att vara motståndare mot gentekniken i 
jordbruket. Men miljörörelsen ifrågasätts 
sällan i medierna och har ostörd av kritik 
kunnat måla upp en bild av en forskar-
värld som är ond och en miljörörelse som 
är god”, anser han.

Fördel för jättarna
Ett argument mot GM-grödor är att gen-
tekniken gör det möjligt för multinatio-
nella företag att monopolisera utsädes-
marknaden. Genteknik används också för 
att förändra mikroorganismer så att de 
producerar stora mängder av olika sub-
stanser som vi människor behöver, till 
exempel vacciner.

”Men medicinbranschen är precis lika 
monopoliserad som utsädesbranschen. 

Med det faller argumen-
tet. Accepterar man GMO-
framtagna mediciner kan 
man inte rimligtvis mot-
sätta sig GMO-livsmedel”, 
säger Torbjörn Fager-
ström.

Han anser att miljörö-
relsen rentav spelar de 
multinationella utsädes-
företagen i händerna. Det 

tar så lång tid att få en ny GM-sort av en 
jordbruksgröda prövad och godkänd för 
odling, att det bara är de stora företagen 
som har råd att söka sådana tillstånd.

”Bara företag med stora inansiella 
muskler har råd att betala. När det gäl-
ler innovationer så brukar man tala om 
the valley of death, dödens dal, som är den 
tidsperiod som går åt innan kassa lödet 
blir positivt för en investering.”

”Stora företag har råd att klättra ner i 
dödens dal och acceptera ett negativt kas-
sa löde under kanske tio år. Men de små 
bioteknikföretagen i Europa är chanslösa 
på grund av den dyra tillståndsproces-
sen. Opinionsläget mot genteknik gör att 
dödens dal är väldigt lång i det här fallet.”

Motsägelsefullt
Folk i allmänhet har ett starkt förtroende 
för forskare. Bara yrkesgruppen läkare 
rankas högre. Långt ner på listan inns 
politiker och journalister. 

Torbjörn Fagerström nämner en under-
sökning som visar att många tror att GM-
grödor är skadliga för hälsa och miljö. I 
samma undersökning framgår att samma 
människor ofta uppfattar den vetenskap-
liga metoden som det bästa sättet att nå 
kunskap.

Det är en ren motsägelse. Vetenskapliga 
fakta visar entydigt att de GM-grödor som 
odlas i dag inte är farliga, förklarar Tor-
björn Fagerström.

”Miljörörelsen ser det inte som sin roll 
att ge en bredare faktabaserad världsbild. 
I stället tillgodoser man passivt anti-GMO-
opinionen utan att gå in i en diskussion. I 
invandrarfrågan ser politiker det som sin 
självklara roll att leda diskussionen. Men 
när det gäller GMO så får skrämselpropa-
gandan öppet spelrum.”

”De lesta konsumenter saknar egen 
sakkunskap, de kan inte göra de veten-
skapliga bedömningarna. Miljörörelsen 
har abdikerat och med dem politikerna. 
Först skrämmer man upp konsumenter-
na, sedan utnyttjar man konsumenternas 
rädsla för egna syften.”

”Om ideella organisationer och politi-
ker vill vara en del av en samhällsdyna-
mik, så måste de också ha en strävan att 
skapa opinioner med respekt för fakta. 
Deras uppdrag är att styra upp och sanera 
diskussionen när den blir alltför osaklig. 
Det ansvaret tar de inte när det gäller GM-
grödor”, säger Torbjörn Fagerström

Släkt med ockultism
Skulle det ekologiska jordbruket kunna 
vinna på att använda GM-grödor?

”GMO-fritt har blivit en del av det ekolo-
giska jordbrukets koncept och marknads-
föring. Tyvärr handlar den ekologiska 
odlingen inte i första hand om miljöhän-
syn. Den är en affärsidé som förutsätter 
en egenart, en nisch, en speciell form av 
jordbruk.”

”Potatis är svår att odla ekologiskt på 
grund av att odlingarna ofta slås ut helt av 
bladmögel. Är det några som skulle tjäna 
på att odla motståndskraftig GM-potatis, 
så är det de ekologiska odlarna, eftersom 
de inte använder kemiska bekämpnings-
medel. Även kvävehushållande sorter av 
vete och majs skulle vara av stort värde 
om man utgår från miljöhänsyn.” 

”Propagandan för ekologisk odling och 
mot genteknik, är utslag av en vetenskaps-
relativiserande strömning i samhället 
som stör mig enormt. Som förhållnings-
sätt inns i det ett släktskap med ockulta 
rörelser.”

”Man tar till sig vetenskap om man har 
lust. Men om vetenskapen inte passar ens 
ideologi så struntar man i den. Det är en 
ohållbar och farlig utveckling”, säger Tor-
björn Fagerström.

   LISA BESTE

Karl Vilhjálmsson

Torbjörn Fagerström har varit ordförande i en kom-

mitté för Finlands Akademi, utsett centers of excel-

lence i Finland och följt dessa centra och bidragit med 

rekommendationer och råd angående den vetenskap-

liga  verksamheten.

”Finland är ett framstående vetenskapsland inom 

biologi. Det är en intressant resa landet har gjort. 

När jag var doktorand och senare ung docent och var 

på forskarutbildningskurser så satt det ibland några 

blyga fi nnar i kofta och långt skägg längst bak i sa-

longen och yttrade sig inte. De var dåliga på svenska 

och dåliga på engelska.”

”Det där har ändrat sig drastiskt. På den tiden kom 

fi nnarna till Sverige för att lära sig något om modern 

och internationellt inriktad forskning. Nu är det i hög 

grad tvärtom, jag har blivit mycket imponerad av de 

fi nländska satsningarna på excellenscentra, och vi 

har i Sverige mycket att lära av Finland.”

”Miljörörelsen 

spelar stor-

bolagen i 

händerna”
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förädla grödor. Frågan är vil-
ka tekniker vi ska låta växt-
förädlarna använda. Förde-
larna med gentekniken är att 
processen går snabbare och 
ger högre precision, genom att 
man kan sätta in ”nytt” DNA i 
en art.

Konsekvenser för oss
I små länder med kallt klimat, 
som Sverige och Finland, har 
GMO-frågan en särskild as-
pekt.

Växtförädlingsföretag i Sve-
rige hade förr ett stats inan-
sierat uppdrag att ta fram sor-
ter av grödor som passar för 
odling i Norrland. Marknaden 
är så liten att det inte fanns 
kommersiellt gångbara möj-
ligheter att syssla med för-
ädling av till exempel vallfrö, 
korn och havre för de nordliga 
förhållandena. Uppdraget var 
inansierat av samhället, som 

ett led i en rikstäckande jord-
brukspolitik.

Nu är allt detta nedlagt, och 
möjligheterna att ta upp verk-
samheten igen små, på grund 
av den kostsamma tillstånds-
procedur som de moderna 
växtförädlingsteknikerna krä-
ver. Det innebär att för över-
skådlig tid kan norra Sverige 
och Finland inte hoppas på nå-
gon riktad växtförädling.

Författarna till boken Bort-
om GMO ställer sig frågan var-
för det blivit så låsta positioner 
mellan olika aktörer i GMO-de-
batten. De efterlyser en seriös 
diskussion där man bemödar 
sig om att bygga på den kun-
skap som numera inns i äm-
net.

I deras egen bok står ett för-
ord från Kungliga Vetenskaps-
akademien som en vetenskap-
lig kvalitetssäkring.

LISA BESTE

 Boken Bortom GMO – Ve-
tenskap och växtföräd-
ling för ett hållbart jord-

bruk (Fri Tanke förlag ) 
är skriven av tre professorer – 
Roland von Bothmer, Torbjörn 
Fagerström och Stefan Jans-
son – som med en vetenskap-
lig utgångspunkt vill visa hur 
genetiskt modi ierade orga-
nismer (GMO) kan göra värl-
den bättre.   

Forskare världen över har 
tagit fram mängder av kun-
skap om hur arvsanlag styr 
egenskaper. Parallellt har tek-
niken för att förändra arvsan-
lag utvecklats exponentiellt.

Det forskarvärlden tycks ha 
glömt, eller kanske inte lyck-
ats så bra med, är att infor-
mera om kunskapsutveckling-
en. Miljöorganisationer fort-
sätter att gå anti-GMO-linjen. 
Livsmedelskedjor väljer att 
inte sälja GM-produkter. Hos 
allmänheten lever en oro för 
risker med gentekniken kvar 
från tiden då tekniken var ny 
och forskarna inte visste så 
mycket om konsekvenserna av 
den.

Under - och -ta-
let har EU utvecklat ett regel-
verk med omfattande krav på 
säkerhetsanalyser av GM-grö-
dor. 

”I dag har ett mycket stort 
antal olika GM-växter tagits 
fram i forskningslaborato-
rier över hela världen och tu-
sentals offentligt inansierade 
forskare och forskare i många 
företag har dagligen studerat 
GM-växter. Åtskilliga forsk-
ningsmiljarder har lagts ned 
på att analysera eventuel-
la risker”, skriver författarna 
som inner att ingen av de be-
farade riskerna med tekniken 
har realiserats.

Majs enda EU-grödan 
Den enda GM-grödan som 
jordbrukare får odla i EU är 
majs som motstår angrepp av 
insekter som annars gnager 

sönder stjälkarna. Varje EU-
land beslutar självt om GM-
majsen får odlas i landet. Den 
odlas mest i Spanien och i min-
dre omfattning i Tjeckien, Por-
tugal, Slovakien och Rumäni-
en. 

I Sverige och Finland odlar 
vi alltså inga GM-växter kom-
mersiellt. GM-grödor upptar 
i dag tolv procent av världens 
jordbruksarealer, främst i 
USA, Argentina, Brasilien, Ka-
nada, Kina och Indien.

USA, Indien och Kina är län-
der där människor är relativt 
positiva till GMO. Danskar och 
rumäner är mycket negativa, 
spanjorer och holländare har 
en mer positiv attityd. 

En metastudie av enkäter vi-
sar dock att Europa är mindre 
negativt till GMO än man tidi-
gare trott. Vissa observerade 
attitydskillnader beror troli-
gen på att frågor ställts på oli-
ka sätt i olika länder. På poli-
tisk nivå är Österrike, Luxem-
burg och Grekland starkt emot 
GMO. Finland och Sverige är de 
två EU-länder som oftast rös-
tat ja för marknadsgodkän-
nande av GM-produkter.

En gammal historia
Domesticering och växtför-
ädling har pågått sedan män-
niskan blev jordbrukare för 

  år sedan. Vilda växter 
genomgick genetiska föränd-
ringar när de blev odlade. Se-
dan har kulturväxterna an-
passats ytterligare efter våra 
behov. 

Målet har varit, och är, stora 
skördar, grödor som inte blir 
uppätna av insekter eller för-
störda av bakterier och virus-
sjukdomar, växter som sma-
kar gott och innehåller den 
näring vi behöver, grödor som 
inte behöver sprayas med gif-
ter mot skadegörande orga-
nismer. 

Vi behöver olika sorter av 
grödor som går att odla där 
det är kallt, varmt, torrt eller 
blött. På platser med långa el-
ler korta perioder av dagsljus.

Exemplet jordgubben
Jordgubben, Fragaria ananas-
sa, är resultatet av en korsning 
mellan två vilda arter i Fraga-
ria-släktet. Genom korsningen 
har jordgubben fyrfaldigt ökat 
antalet kromosomer till  
från de  som dess vilda släk-
ting smultronet, Fragaria ves-
ca, alltså har.

Kromosomtalsfördubbling-
ar är en av lera olika typer av 
genetiska förändringar som 
kan ske spontant. I växtriket 
medför ett ökat antal kromo-
somer ofta större celler och ib-
land större frukter. Det har vi 
utnyttjat i utvecklingen av od-
lade grödor. 

Konstverk kan avslöja hur 
växtförädling med tidens gång 
förändrat frukter. En målning 
från -talet visar små vat-
tenmeloner med ljust frukt-
kött och stora svarta frön. Vat-
tenmelonerna vi köper i buti-
ken i dag är större, rödare och 
har små frön.

Förutsättningarna för od-
ling förändras. Därför behö-
ver vi hela tiden fortsätta att 

Skribenten Lisa Beste är doktor i växt-

fysiologi och hortonom. Hon har spe-

cialiserat sig som vetenskapsjournalist. 

Hennes mormor hette Hilda Katajamaa 

och kom till Sverige från Rovaniemi.

Genernas fantastiska   värld
Med modern gentek-
nik kan växtförädling 
ske snabbare och med 
högre precision än 
med gammal växtför-
ädlingsteknik. Men på 
många håll inom EU 
motsätter man sig den 
nya kunskapen, skriver 
tre av  Sveriges ledan-
de forskare i ämnet. Indianerna först med jordgubbsväxter

+ =

uIndianerna var först med att 
odla en ”jordgubbsväxt”, det 
nordamerikanska smultronet, 
Fragaria virginiana. Men de för-
sta amerikanska smultron som 
kom till Europa var smultron från 
Chile, Fragaria chiloensis, Detta 
skedde 1714 genom den franske 
offi ceren Amédée-François Fré-
zier (1682-1773), som besökt Syd-
amerika bland annat just i syfte 
att hämta hem intressanta växter. 

Det berättas att Frézier under 
hemresan från Chile till Marseille 
under sex månader på havet lyck-

ades hålla liv i fem smultronplan-
tor. Två plantor fi ck medhjälparen 
Roux de Valbonne för att han av-
stått en del av sitt dricksvatten, 
så att de fem plantorna överlev-
de. Via de fem smultronplantorna 
spreds växten snabbt till övriga 
Europa. Problemet var att dessa 
chilenska smultron aldrig bar 
frukt, då Frezier bara fått med sig 
honplantor hem.

Emellertid hemförde kolonisa-
törerna en annan jordgubbe från 
Nordamerika, indianernas Fra-
garia virigiana. Den uppfattades 

inte som speciellt märkvärdig, 
men när hanplantor av dessa od-
lades tillsammans med de chilen-
ska honplantorna blev resultatet 
det vi nu kallar jordgubbe, Fraga-
ria ananassa, ”ananas-smultron”. 
Denna nya växt blev storfruktig 
som chiloensis, men var i smaken 
mer lik virginia.

Jordgubben blev snabbt popu-
lär, och snart inleddes systema-
tisk växtförädling av den på olika 
håll.

Oljemålning av den italienske konstnären Giovanni Stanchi (1645–1672). Dåtidens vattenmeloner såg inte ut som i dag.

Fragaria chiloensis, ”chilenska 

smultron”, ”strandsmultron”, före-

kommer på de amerikanska konti-

nenterna ändå från Chile i söder till 

Kanada i norr. Målning 1827 av frans-

mannen Jean-Théodore Descourtilz 

(1796–1855), känd för sina illustra-

tioner av fåglar och växter. 

Fragaria virginiana, ”nordamerikan-

ska smultron”. Akvarell av Helen 

Sharp, som avbildade närmare 1 000 

nordamerikanska växter åren 1888–

1910. Det heter att nästan varje in-

dianstam använde hela växten, inte 

bara bären, både i medicinskt syfte 

och som afrodisiakum.

Fragaria ananassa, jordgubbe. Ak-

varell från 1890 av Deborah Griscom 

Passmore (1840–1911), som arbetade 

som illustratör för USA:s jordbruks-

ministerium och är särskilt känd för 

sina målningar av frukter. 

Bortom GMO – en utmärkt lärobok för 

den som vill lära sig grunderna växt-

förädling och genetik.
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Karl Vilhjálmsson

Vill man veta vilken plats det överna-
turliga har i människors liv, kan man 
med fördel ta del av trollhistorierna 
från Vörå. 

Camilla Asplund Ingemark har 
studerat ämnet så grundligt att det 

 resulterade i en doktorsavhand-
ling The Genre of Trolls. The Case of a 
Finland-Swedish Folk Belief Tradition i 
folk loristik vid Åbo Akademi.

Ett centralt tema är att trollen och 
Bibelns gestalter ofta ligger nära var-
andra. I berättelserna råkar de ut för 
liknande händelser och ställs inför 
samma typ av problem – men löser 
dem lite olika. 

Camilla Asplund föddes i Vasa och 
växte upp i Smedsby, Korsholm. Hon 
började studera vid Åbo Akademi 
och var under ett år utbytesstudent i 
Lund.  lyttade hon dit, ett resul-
tat av att hon träffat en charmerande 
man som studerade liknande saker – 
Dominic Ingemark, sedermera hennes 
äkta man.

”Jag var intresserad av folktro re-
dan som tonåring, kanske mest för det 
exotiska i berättelserna. Men senare 
har jag insett att ämnet i hög grad 
handlar om människors vardagsliv 
och världsuppfattning. Det ledde till 
att mitt intresse blev mitt yrke.”

Relationen mellan folktron och kris-
tendomen är alltså en central ingredi-
ens.

”Man ser ofta de två som varandras 
motsatser. Tidvis har kyrkan bekäm-
pat folktron. Men det inns en gemen-
sam grund för hur man uttrycker tro 
och religion, vare sig det råkar vara 
folktro eller of iciell kristendom”, sä-
ger Camilla Asplund Ingemark. 

Hon valde att analysera trollberät-

telserna i Vöråregionen för att upp-
teckningarna därifrån är många och 
innehållsrika. De är alla nedtecknade 
under senare halvan av -talet el-
ler början av -talet.

Avhandlingen skrev hon på engel-
ska, men trollberättelser inns åter-
givna också i sin ursprungliga dia-
lektversion. På s. –  ges exempel på 
några sådana historier.

Vad är ett troll?
”Ett övernaturligt väsen som bara 

inns i Norden och som inte är enkelt 
att fånga tydligt. Det förknippas ofta 
med klippor och berg i skogar. Ofta 
är det en solitär, som alltså agerar i 
ensamhet, men trollet kan också leva 
tillsammans med andra”, säger Camil-
la Asplund Ingemark.

Ett närliggande väsen är rået – i en 
del berättelser används benämning-
arna troll och rå parallellt. I Sverige 
ligger vättar och vittror nära troll. Of-
ta kopplas troll till jättar. Ibland kan 
troll dessutom ta sig utseende som 
helt vanliga människor.

”Ett vanligt tema är att människor 
blir bergtagna av troll – alltså tagna 
till trollens boningar i berget. Män-
niskobarn rövas bort av troll efter 
födseln och ersätts ibland av en bort-
byting. Ett annat motiv är att brudar 
trolltas för att gifta sig med troll.”

Relationen mellan troll och männis-
kor, inte minst den sexuella, är alltså 
central. Deras gemensamma barn får 
ofta en speciell styrka.

Karakteristiskt för berättelserna är 
att människan hamnar in i ett gräns-
land och in i en annan sfär. Man in-
kräktar på trollets territorium och 
glömmer att man är människa.

Trollhistorier förklaras ibland med 

Trollen 
    i vårt liv
Trollen har spelat en viktig roll i den österbottniska världs-
bilden. När vi berättar om troll, berättar vi också något om 
oss själva, säger doktorn i troll, Camilla Asplund Ingemark. 

Camilla Asplund Ingemark, 
trolldoktor, framför domkyrkan i 
Lund, ett stenkast från hennes hem.
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psykets funktioner, till exem-
pel bilder och fantasier som 
uppstår när man går i en mörk 
skog och skuggorna spelar. 

En annan aspekt är trollhis-
torierna som en spegelbild till 
människans värld. Människan 
behöver i sitt projekt att förstå 
sig själv kontrastera sig mot 
något annat. Trollen är en be-
rättelse om oss själva.

”De som berättade trollhis-
torierna har nog ofta de inie-
rat sig som kristna, samtidigt 
som trollen ibland är helt hed-
niska. Ett motiv som återkom-
mer är att trollets värld liknar 
paradiset. Ibland uppfattade 
man trollen som fallna änglar 
eller en avkomma till de fallna 
änglarna”, säger Camilla Asp-
lund Ingemark.

Ibland ligger trollhistorierna 
i sin struktur så nära Bibelns 
berättelser att gestalterna och 
handlingen i dem är på grän-
sen till utbytbara. När präster i 
berättelserna driver ut troll är 
det omöjligt att inte associera 
till Bibelns berättelser om hur 
Jesus driver ut onda andar.

En skillnad är att prästerna 
i motsats till Jesus inte alltid 
lyckas så bra med utdrivandet.

”Prästerna är ibland syndiga 
varelser. Deras misslyckanden 

kan bero på att de gjort något 
fel, till exempel tagit på sig 
vänstra skon före den högra 
eller stulit något under sin stu-
dietid.”

Det är svårt att veta hur myck-
et i trollberättelserna som 
uppfattats konkret och kanske 
bokstavligt. Kanske många 
mest såg dem som underhåll-
ning.

”På -talet, då man bör-
jade samla in berättelserna, 
inledde också folkskolorna sin 
verksamhet. Den världsbild 
som skolan förmedlade hade 
knappast något större utrym-
me för troll”, säger Camilla 
Asplund Ingemark.

Det är i uppteckningarna än-
då tydligt att människor ibland 
tog trollen på blodigt allvar. 

”Man försökte undvika att 
gå nära ställen där det sades 
innas troll eller andra överna-

turliga väsen. Ett sådant ställe 
fanns på Replot – kvinnorna 
gick inte gärna dit, för att trol-
let inte skulle kidnappa dem.”

Camilla Asplund Ingemark har 
tidigare skrivit en bok tillsam-
mans med sin man Dominic 
Ingemark, Sagor och svartkonst 
under antiken. Nu är de två i 
färd med att avsluta en gemen-
sam bok om rädslor under an-
tiken. 

Samtidigt förbereder Camil-
la Asplund Ingemark ett fält-
projekt på två orter i det gamla 
hemlandskapet: Hur berättar 
man katastro berättelser i 
Österbotten? 

”Hur beskriver man i Lapp-
järd den stora översväm-

ningen (den år )? Och hur 
beskriver människorna runt 
Larsmosjön iskdöden där? Jag 
ser fram emot att på ort och 
ställe bekanta mig med berät-
telserna om detta.”

SVENOLOF KARLSSON

Pärmen på Camilla Asplund Inge-
marks doktorsavhandling. Trollillus-
trationen av Emma Rönnholm.

Karl Vilhjálmsson

Vi kan tacka ett antal gamla skolmän och 
kulturpersonligeheter för att vi fortfarande 
känner till inte bara historierna om troll, utan 
också om många andra övernaturliga väsen. 

 I brytningen mellan bon-
desamhället och det mer 
moderna samhälle som 

var på väg att växa fram för-
stod folkbildarna värdet i 
att försöka få berättelserna 
upptecknade. Samtidigt var 
de, kanske genom sitt byte av 
samhällsklass, ofta osäkra på 
hur de skulle förhålla sig till 
det de hörde. 

Först med att systematiskt 
samla in folklore från det 
svenska området i Finland 
var Oskar Rancken ( –

), lektor i historia och 
geogra i vid läroverken i Va-
sa. Han skapade ett stort pri-
vatarkiv som han före sin död 
donerade till Vasa lyceum.

En annan var Gabriel Ni-
kander ( – ), profes-
sor i nordisk kulturhistoria 
och etnologi vid Åbo Akade-
mi. Liksom många andra i sin 
kulturkrets klagade han på 
att ”misstron mot främlingen, 
som efterforskar folktrons 
relikter, är synnerligen stor”: 
För Åbolands del trodde han 
att det berodde på ”att folk-
bildningen endast har kom-
mit halvvägs mot i Nyland”.

Odo Sandelin, en elev till 
Rancken, fann att ”ostude-
radt och oupplyst folk har en 
besynnerlig benägenhet att 
sätta tilltro till en hel hop un-
derliga, oftast otänkbara och 
förnuftslösa historier och de 
ihågkomma dem så beund-
ransvärdt väl.”

”Dessa sitta de sedan om 
vinterkvällarna vid spiselel-
den och berätta åt sina barn, 
som sedan med sin rika, li-
liga fantasi oppfatta dem 

mycket mer förunderliga än 

de i sjelfva verket berättats. 
Så fortgår det från genera-
tion till generation, alltid 
med små förändringar och 
tillsatser vid berättandet.”

Odo Sandelin gladde sig åt en 
stigande folkbildning: 

”Så till exempel i Kronoby 
kommun. Här inns numera 
högst få traditioner från 
länge sedan svunna dar. 
Kronoby är också i intel-
lektuellt hänseende en af 
landets främsta socknar. 
Endast af gammalt folk får 
man höra dessa sägner; de 
unga tro dem ej och göra en-
dast spe af dem.”

Centrum för de trollberät-
telser som Camilla Asplund 
Ingemark analyserar är Vörå. 
Här var Jacob Tegengren 
( – ) en nyckelper-
son. Han var författare och 
bankman och hade i yngre 
år varit folkhögskolerektor 
i Närpes. Inspirerade av ho-
nom lämnade eleverna i Vörå 
folkhögskola  en samling 
upptecknade berättelser till 
Svenska Litteratursällskapet.

En framgångsrik uppteck-
nare var vöråbon Mårten 
Thors ( – ). Han vis-
ste tydligen hur han skulle få 
människor att öppna sig:

”Vöråbon är förbehållsam, 
reserverad mot främlingen 
och ytterst rädd för att 
komma i tidningarna. Efter 
längre bekantskap och för-
troligt umgänge blir han nå-
got meddelsammare. Dock 
berättar han högst ogärna 
under arbetstid. Söndagsef-
termiddagen är den lämpli-

Folkbildare   räddade trollhistorierna

gaste tiden, och man kan då 
göra en rätt god skörd, om 
man lyckats ta honom på rät-
ta sättet.”

Janne Thurman ( – ), 
uppvuxen i Nykarleby, dispo-
nent för Strengbergs tobaks-
fabrik i Jakobstad, grundare av 
den blivande staden Grankulla, 
med mera, skrev , att den 
som önskade höra prov på all-
mogens urgamla folkdiktning 
”måste begifva sig till civilisa-
tionens utmarker, till trakter 
hvarest ånghvisslans gälla ljud 
ej ännu bortdrifvit sjö- och 
skogsjungfrun, gastar och an-
dra spöken.”

”På sådana ställen är man 
ännu i tillfälle att få höra våra 
från hedenhös bevarade vall-
låtar skalla genom dalen och 
att se folket samladt på sön-
dagseftermiddagen till vitter 
sagoskämtan. Lyckas man 
tillvinna sig allmogemannens 
förtroende, kan man få taga 
plats i hans krets och anteck-
na mången åldrig sägen, som 
täljes vid dylika tillfällen.”

Genom åren har en stor del av 
de upptecknade berättelserna 
publicerats av Svenska Littera-
tursällskapet.

SVENOLOF KARLSSON

Trollen speglar    
              människans värld

Trollhistorierna ligger ofta nära de 
berättelser ur Bibeln som förmedla-
des i kyrkan, säger Camilla Asplund 
Ingemark.
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Wikipedia

Smörja för ögonen
He va in kvinnu, som vart taji åv 
i trull å fört ti trullstugun. Trul-
lis tsjärngdjin sku jyst få bån 
å tärfö va trulli et hundi kvin-
nun. Trullis tsjärngdjin föd bån 
å kvinnun löuva e. Så gav trulli 
inar in smörju, såm un sku smit 
pu bånis ögun, men un sku int 
få smit pu sin ögun. Men kvin-
nun kunna int hald se, ut smita 
pu sin ögur å. Tå un ha laga allt 
i åning i trullstugun, fi k un myt-
sji pengar å trulli fört bårt inar 
sjölv, men inte visst un, hur un 
kåm heim. 

Nain tid bakett så un rådi i in 
handilsbåud. Hun helsa på e. Så 
fråga rådi: ”Hur si tu me?” – ”Ja 
småurt ögona me hundi smör-
jun, som du gav me”, sa kvin-
nun. Rådi vart arg å stakk öguna 
kvinnun ur huvu. Å blind vart un.

Det var en kvinna, som blev tagen av 
ett troll och förd till trollstugan. Trol-
lets käring skulle just få barn och 
därför var trollet ute efter kvinnan. 
Trollkäringen födde barn och kvin-
nan lögade (tvättade) det. Så gav trol-
let henne en smörja, som hon skul-
le smörja på barnets ögon, men hon 
skulle inte få smörja på sina egna 
ögon. Men kvinnan kunde inte hålla 
sig, utan smorde på sina ögon också. 
Då hon hade gjort allt i ordning i troll-
stugan, fi ck hon mycket pengar och 
trollet själv beledsagade bort henne, 
men inte visste hon hur hon kom hem. 

Någon tid därefter såg hon rået (trol-
let) i en handelsbod. Hon hälsade 
på det. Så frågade rået: ”Hur ser du 
mig?” – ”Jag smorde ögonen med den 
där smörjan som du gav mig”, sa kvin-
nan. Rået blev argt och stack ögonen 
ur kvinnans huvud. Blind blev hon. 

Kattjohan
Ejngang to in kár från Karf-
sor fy 50 år sidan sku gá jinast 
från Karfsor ti Kimo jinom skå-
ojin o kom til Ståorbjerji, so så 
an in ’råstugu’, som var römåla 
me vit fönsterkarmar o fåoder-
bre. Alt såg iut som e sku a vari 
in stior herrgål. Kárin jig in, o alt 
va snygt o tär va ba silver o ko-
par. Injin mensk så an iutom in 
pigu, som ståo me spísin o kå-
oka o rörd i grytun. Hun tala int 
e åol til an, annan ståo o knöjt 
navan åt an so an tärijinom sku 
fysta ta ga iut. Me dörin ståo in 
koparsóv med skåopun i. Täri 
drakk an förr än an ji bort. To 
an jig iut o vendis okring, så tåo 
knivåddin, som ståo iut iur stji-
dun, i hande sóvin. Som an kom 
på gålin, o sku gá tidan, so kom 
sóvin dansand bak et an o slåu 
an i bejnin, o tär lemna an ligg. 

Tå an kom ti Kimobriuk, så tåo 
an tedan folk me se o jig tibak ti 
skåojin fy ti ta nembran rejdu på 
han di ’rådstugun .́ Dem så in-
jin stugu mejr, men koparsóvin 
lå på ti stelle tär an lemna to an 
slåo an i bejnin. Sóvin tåo dem ti 
Kimobriuki. 

Från tan tidin so va handi 
sama kárin, som treffa på hun di 
’rådstugun’ halvpjasu. O he sku 
an a váli óv he knivåddin hans 
tåo i koparsóvin, o han tärfyri 
kom ti slå an i bejnin. Han fälast 
sidan o hengd kattuna och kall-
last vanligen tärfyri ti ’Kattjo-
han’.

En gång då en man från Karvsor för 
50 år sedan skulle gå genaste vägen 
från Karvsor till Kimo genom skogen 
och kom till Storberget, så såg han en 
ŕåstuga´ (trollstuga), som var rödmå-

lad med vita fönsterkarmar och foder-
bräder. Allt såg ut som om det skulle 
ha varit en stor herrgård. Mannen gick 
in, och allt var snyggt och där fanns 

både silver och koppar. Ingen män-
niska såg han utom en piga, som stod 
vid spisen och kokade och rörde i gry-
tan. Hon sade inte ett ord till honom, 
men stod och knöt näven åt honom så 
att han därigenom skulle förstå att gå 
ut. Vid dörren stod en kopparså med 
skopan i. Där drack han innan han gick 
iväg. Då han gick ut och vände sig om, 
så vidrörde knivsudden, som stod ut 
ur skidan, den där sån. Då han kom 
på gården och skulle gå därifrån, kom 
sån dansande efter honom och slog 
honom på benen, och där blev den lig-
gande. 

Då mannen kom till Kimo bruk tog 
han folk därifrån med sig och gick till-
baka till skogen, för att ta närmare 
reda på hur det var med råstugan. De 
såg inte någon stuga längre, men kop-
parsån låg på det ställe där den blev 
kvar då den slog honom på benen. 
Sån tog de till Kimo bruk. 

Från den tiden var den samma man-
nen, som hade stött på ’råstugan ,́ 
halvpjasu (småkonstig, tokig). Och 
det ska han ha blivit av att knivsud-
den hans tog i kopparsån och därför 
kom att slå honom på benen. Han fär-
dades sedan omkring och hängde kat-
ter och kallades därför vanligen för 
”Kattjohan”.

Besök hos borgmästaren
He va två jevlar, såm skapa se 
såm två fi n herrar å fåur ti bår-
mestari i Nykarbi med glas-
vagn. Tem steig ur å jikk in te 
bårmestarin. Dem byra jet å 
drikk lame han. Pigun va i föu-
si, tå dem kåm. Tå un kom ut, så 
un glasvagnin å in hund såm el-
din å blålågan ståu ur munin. Tå 
fråga va e va fö fremmand, men 
inte vita he nain, fast nåu jisa 
he ein var at e sku va na frun he 
undrast rymi.

Ti slut måsta dem ett prestin, 
föst eitt Vöråprestin, men han 
våga int se alls när, fö dem sa 
åm an komber ska dem riv tar-
man ur an.

Så fåur dem et Tsjuru pråus-
tin. Tå dem så an sa dem: ”Tu 
komber tu tin lurjus, såm ha stu-
li in salmbåuk.” ”He ha ja fått 
fölåtelsi föri.” Ha pikka i hål i 
fönsterblyi å tär måsta dem ut. 
Men náu lär he slamra å dåna, tå 
dem fåur.

Det var två djävlar, som förvandlade 
sig till två fi na herrar och for till borg-
mästaren i Nykarleby med en glas-
vagn. De steg ur och gick in till borg-
mästaren. De började äta och dricka 
tillsammans med honom. Pigan var 
i fähuset, när de kom. Då hon kom 
ut, såg hon glasvagnen och en hund 
som elden och blålågan stod ur mun-
nen på. Då frågade hon vad det var för 
främmande, men ingen visste, även 
om nog envar gissade att det var någ-
ra från det understa rummet.

Till slut måste de hämta prästen, 
först Vöråprästen, men han vågade 
sig inte alls i närheten, då djävlarna 
sa att om han kommer, så ska de riva 
tarmarna ur honom.

Då hämtade de Kyroprosten. Då 
djävlarna såg honom, sa de: ”Du kom-
mer du din lurjus (skojare), som har 
stulit en psalmbok.” ”Det har jag fått 
förlåtelse för.” Prosten stack ett hål 
i fönsterblyet och genom det måste 
djävlarna ta sig ut. Men nog lär det ha 
slamrat och dånat, då de for.

Påsknattsoväsen
Sússas Matt å ja jikk eingang 
i Jepu in påsknatt åsta hör på 
trúlltsjärngan. Vi kleiv åp på 
i föustak såm a vali fl ytta tri 
gangur. Vi satt áldeilis tyst ti mit 
i náttin. Náu fi k vi hör, men inte 
så vi nu na int. E föfasilit vesen 
va e: tem jikk å dråu jinom på-
urtin å timra o vesnast på fl eira 
sett.

Mout Pensal hödis e föst huru 
e susa å så hödis in stáur klåk-
ku. Tå byra e sedan skrål i föfa-
silit jud. Å sáma påsk kört Tsjen-
gu-Heik i häl se.

Sussas Matt och jag gick en gång i 
Jeppo en påsknatt för att lyssna på 
trollkäringarna. Vi klev upp på ett 
fähustak som hade blivit fl yttat tre 
gånger. Vi satt alldeles tysta till mitt i 
natten. Nog fi ck vi höra, men inte såg 
vi något. Ett förfärligt oväsen var det: 
de gick och drog genom porten och 
väsnades på olika sätt.

Mot Pensala hördes det först hur 
det susade, och så hördes en stor 
klocka. Sedan började det skråla ett 
förfärligt ljud. Samma påsk körde 
Kengu-Heik ihjäl sig.

Här några exempel på 
trollhistorier som fi nns 
återgivna i Camilla 
Asplunds Ingemarks 
doktorsavhandling. De 
härstammar i tur och ord-
ning från Vörå, Oravais, 
Nykarleby och Jeppo 
och är upptecknade i 
slutet av 1800-talet. För 
säkerhets skull ger vi de 
dialektala texterna också 
i översättning.

Troll skildrat i en av Asbjørnsens och Moes många norska folksagor. 

Den gängse bilden av troll har myntats av senare konstnärer, framför allt smålän-

ningen John Bauer (1882–1918) genom hans illustrationer i den årligen utkom-

mande sagosamlingen ”Tomtar och troll”. Här målningen ”I julnatten”. 

Louis Moe (1857–1945): Troll vaknar, 1918. (Postkort)

Troll skildrade av Olaus Magnus 1555.

Wikipedia
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Musikglädjen räcker till och blir 
över när medlemmarna i Pensio-
närsgillet i Jakobstad träffas. De 
delar gärna med sig när de besö-
ker olika ålderdomshem i trakten.

u Det är tisdag eftermiddag på Hö-
torgscentret i Jakobstad. Lunchen 
har dukats bort och ett fyrtiotal 
sångsugna pensionärer väntar på 
att Harald Fors och hans medmu-
sikanter ska dra i gång. Det råder 
ingen tvekan om vilken låt som ska 
inleda sångstunden. Alla stämmer 
in enligt förmåga i Vi pensionärer 
till samma melodi som Glory, Glory 
Halleluja.

”Vi brukar börja med den på alla 
våra egna träffar och när vi besö-
ker ålderdomshem. Det är viktigt 
att publiken känner igen sångerna 
för att de ska kunna hänga med. Vi 
behöver ofta sänka tonarten lite, 
eftersom pensionärer sällan orkar 
upp till de tonarter som står i sång-
böckerna”, förklarar Harald Fors när 
hans kvartett tar en paus.

Han blev pensionär 2003 och blev 
lockad med i orkestern ett par år se-
nare. I början spelade han fi ol, men 
när dragspelaren fi ck problem med 

axlarna tog Harald över klaveret och 
bandledarskapet.

”Kören sjunger unisont, alltså 
utan stämmor. Därför behöver vi 
inte öva så ofta, bara när vi tar in 
nya sånger. Repertoaren varierar 
lite, ibland får vi förslag på nya bitar 
som vi diskuterar med sångarna.”

Humor som energi
Tillsammans sprider kvartetten och 
kören, som har ett tjugotal sångare, 

sin musikglädje till sina genera-
tionskamrater. Under fjolåret blev 
det fjorton besök på ålderdomshem 
i trakten.

”Våra besök bryter de inrutade 
rutinerna på ålderdomshemmen 
och det är alltid någon i kören som 
känner någon i publiken. De vill att 
vi ska komma oftare, men det fi nns 
ju många ställen som ska få besök i 
tur och ordning”, säger Marita Elg, 
vice ordförande i föreningen.

Hon har varit med i pensionärs-
gillet sedan slutet av nittiotalet och 
uppskattar den trevliga, uppslupp-
na samvaron.

”Vi känner varandra så bra efter-
som vi träffas en gång i veckan. För 
utomstående som hör oss prata kan 
det verka som att vi är lite fräcka, 
men stämningen är alltid familjär.”

Föreningen har drygt 70 medlem-
mar och en vanlig tisdagsträff slu-
ter drygt hälften upp. Inom andra 
pensionärsföreningar är det vanligt 
att man träffas en gång i månaden, 
men inom Jakobstads pensionärs-
gille är de fl esta är eniga om att 
varje vecka är bäst. 

”Många av medlemmarna är än-
kor eller änklingar som vill komma 

bort en stund hemifrån för att skrat-
ta och ha roligt med andra. Sedan 
tar vi med oss skratten hem och ser 
fram emot nästa tisdag.”

Nya mål och utfl ykter
Även om musiken är central ordnar 
föreningen också annan verksam-
het. Närmast står fastlagsutfl ykten 
i tur.

”Då brukar vi göra en dagsutfl ykt 
till något närliggande mål och äta 
gott. Vi äter inte ärtsoppa, vi äter 
gott”, poängterar Marita Elg.

Också på hösten görs en dagsut-
fl ykt och vissa vårar har föreningen 
ordnat tvådagarsresor. Pargas, 
Tammerfors och presidentens som-
marresidens i Nådendal har funnits 
bland tidigare destinationer. Nu 
hägrar ett nytt resmål.

”Vi har funderat en tid på att åka 
till Höga kusten på andra sidan Bot-
tenviken. Det är fi na trakter. Vi har 
kontakter med en pensionärsfören-
ing i Vasa, så vi tar kanske med dem 
för att fylla bussen.”

Man kan ju gissa vilken låt som 
kommer att ljuda på väg ner till 
Vasa. 

JOHAN SVENLIN

DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE. 

Varje tisdag träffas medlemmarna för 

att sjunga och skratta tillsammans.

u Lena Hertén är den första perso-
nen man träffar på när man kommer 
in på Nykarleby Kraftverks huvud-
kontor. Hon börjar känna sig hem-
mastadd efter fyra år i bolaget och 

den interna eljargongen sitter där 
den ska. Tidigare sålde hon försäk-
ringar, numera är hon inkopplad på 
säkringar och har kundkontakt.

”Jag har frågat när jag ska få mina 

stolpskor, men hittills har jag inte 
blivit betrodd med sådana”, skojar 
hon.

I själva verket ägnar hon en stor 
del av sin arbetstid åt att göra el-
avtal med kunder som fl yttar in i ny 
lägenhet eller just har köpt hus.

”En av de 
största fördelar-
na med jobbet är 
att jag får träffa 
mycket folk, 
även om en stor 
del av ärendena 
görs per telefon eller via internet.”

Efter arbetsdagen tar hon gärna 
en tur på skidor eller cykel, bero-
ende på underlag. För tre år sedan 
genomförde hon en svensk klassi-
ker genom att skida sitt femte Vasa-
lopp, springa Lidingöloppet, simma 
Vansbrosimmet och cykla Vättern-
rundan under ett och samma år.

”Cyklingen på 300 kilometer var 

värst, det tog mig 15 timmar att 
komma runt trots att jag cyklar 
mycket under sommarhalvåret. 
Men tiden och resultatlistan är inte 
viktiga för mig, huvudsaken är att 
jag tar mig igenom loppet.”

Den lugna lunken är hon är gan-
ska ensam om 
i sin familj. De 
tre sönerna har 
susat fram på 
snöskoter i his-
keliga hastighe-
ter. Yngste so-

nen Viktor Hertén har vunnit både 
fi nländska mästerskapen och euro-
peiska mästerskapen i grenen. Nu 
är hans mål är att bli världsmästare.

”Motorsporten har de fått från sin 
pappa. Visst vill jag att de lyckas 
bra när de tävlar, men jag vill helst 
inte titta på från sidan. Jag är inte så 
intresserad av fart.”

JOHAN SVENLIN

Lena går för egen motor

Håller i gång med munter sång

Karolina Isaksson

Karolina Isaksson

Karolina Isaksson
GILLAR MOTION. Efter arbets-

dagen tar Lena Hertén gärna 

ett pass på skidor eller cykel.

RUTINERADE MUSIKER. Harald Fors 

leder bandet som kompar pensionärsgil-

lets sångstunder.

u I Katternögruppens gemen-
samma driftcentral fi nns det alltid 
minst en expert på plats. Jouren på 
driftcentralen får in larm vid elstör-
ningar, exempelvis när ett fallande 
träd knäckt en luftledning.

”När en linje blir kall räknar data-
systemet ut vilka transformatorer 
som är utan el. Då kan vi också ringa 
in vilka områden som har elavbrott 
och se över möjligheterna att sätta 
in reservmatning, medan skadan åt-
gärdas”, förklarar Tommy Bäck.

Driftcentralen har nyligen fl yttat 
in till Campus Allegro och på senare 
tid upprustats med både ny hård-
vara och mjukvara.

”Vi har tagit i bruk fl era nya da-
tasystem som förbättrat kommuni-
kationen mellan våra egna enheter. 
I år ska vi ta i bruk nya system som 
öka servicen till kunderna”, säger 
Mikael Sundström.

Trots automatövervakningen av 
elnätet och kraftverken fi nns det 
ännu ett behov av felrapporteringar 
från kunderna via telefon. Driftcen-
tralen har åtta telefonnummer in-

kopplade, varav tre interna och fem 
ut till kunderna.

”Vi vill vara tillgängliga för våra 
kunder just då när de behöver hjälp. 
När man drabbas av elavbrott är det 
ingen stor tröst att ringa till ett call-
center, som skickar ärendet vidare 
till någon som tar itu med problemet 
på måndag.”

När man märker att man har elav-
brott lönar det sig att först kolla den 
egna huvudsäkringen.

”Om hela bostadsområdet är 
mörkt vet vi oftast redan om det, 
men om grannen har el och de egna 
säkringarna är hela, så bör man 
ringa oss och rapportera.”

På landsbygden är elavbrott van-
ligare än i tätorter, där de fl esta nu-
mera är anslutna med jordkabel.

”Det händer ändå att fåglar, kat-
ter eller ekorrar smiter in i transfor-
matorer och orsakar kortslutningar 
i områden med jordkabel. Eller att 
någon är oförsiktig med grävsko-
pan”, säger Pekka Oja, jour på drift-
centralen.

JOHAN SVENLIN

Ring så fi xar vi! UNDER SAMMA TAK. Driftcentralen har fl yttat in till huvudkontoret i Campus Allegro.

”Det är bekvämt att ha nära till Katternös övriga experter”, säger Mikael Sundström.



20  – K ATTERNÖ K ATTERNÖ – 21

Illustrationer: Terese Bast
Text: Svenolof Karlsson

Under tiden har farmor som vanligt 
gjort i ordning något gott.

Farfar berättar att han 
huggit ved sedan han 
var tio år. 

Räcker inte veden nu? Så där mycket kan farmor 
och du väl inte elda.

Det kanske blir en lång 
och kall vinter. Man 
måste vara beredd. 

Det är nyttigt. Man håller i 
gång hjärtat och får muskler.

Men du är ju så gammal.

Du borde ta det lugnt.

Dumheter. Hur kul har man, 
om man inte håller i gång?

Steker du plättar?

Mums!

Perfekt som mellanmål! 
Men först tar jag fram 
grammofonen.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDettttt vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr pppppppppppppppååååååååååååååååååååå CCCCCCCCCCCCCCCaaaappppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppriiiiii vvvvvvi möööööö e vvvvvvaaaaaaarandra…

Minns du första 
gången vi dansade 
den här tangon?

Ungdomsföreningens 
midsommarfest. Jag var 
blyg, men du var så söt…

Vad fjolliga de är. 
Skulle vi inte få plättar? Farfar och farmor är bäst!
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Tiina sätter våra  spöken på kartan 
Karolina Isaksson

Karolina Isaksson

 D
et inns saker i vår vardag som vi inte 
kan förklara. Knarrande trappor, 
laddrande gardiner och dörrar som 

smäller igen utan synbar anledning. Och 
varifrån kom plötsligt en doft av kaffe? 
Det måste vara ett spöke, eller?

”I gamla byggnader inns ofta starka 
människoöden och historia i väggarna. 
Det gäller allt från iskestugor till teater-
salonger och herrgårdar. Det är ett frukt-
bart underlag för berättelser”, säger Tiina 
Hautala, författare som specialiserat sig 
på spökberättelser i Österbotten.

Vi sitter på Konsulinnans kafferum i 
Vasa, ett ställe där många säger sig ha 
upplevt tecken på övernaturliga händel-
ser. Konsulinnan Tulla Moe ( – ) 
bodde i det hus på Rådhusgatan där Loftet 
inns i dag. Hon var en känd pro il i staden 

och ordnade bjudningar hemma för sta-
dens välbärgade, men hon sponsorerade 
också kulturevenemang för stadens fat-
tiga invånare.

”Efter hennes död har det hänt saker 
här i huset som fått folk att tro att hon 
har kommit tillbaka. Jag brukar fråga dem 
som jobbar här om de fått några nya teck-
en från konsulinnan, och varje månad har 
de något nytt att berätta.”

Personalen har hört elvispen gå i gång 
och de har märkt att äggkartonger för-
lyttats av sig själva. När en ny kock skulle 

rekryteras för en tid sedan fanns ”respekt 
för spöken” med bland kompetenskraven.

”Konsulinnan är ett typiskt stadsspöke, 
eftersom hon uppfattas som välvillig och 
beskyddande. Skärgårdsspöken däremot 
har ofta beskrivits som hotfulla gestalter, 
avsikten har varit att skrämma barn från 
platser som kan vara farliga. Naturligtvis 
har lockelsen i många fall bara blivit ännu 
större när det funnits ett spöke inblan-
dat.”

Folk berättar gärna
Tiina Hautala blev fascinerad av spökhis-
torier redan som barn och har bland an-
nat skrivit boken Andarnas Österbotten – 
Spökhistorier från land och hav.

”De spöken som jag hörde om byggde 
främst på en muntlig tradition. Jag började 
samla in berättelser och arkivera dem.”

Hon gick till lokala arkiv och intervjuade 
personer för att få reda på mer.

”Jag har ofta fått olika versioner som jag 
jämfört med faktaunderlag från olika ti-
der. Folk berättar gärna, numera kan man 
prata om egna spökupplevelser utan att 
bli stämplad som galen.”

I sin bok tar hon upp tio platser där 
det anses innas spökaktivitet, däribland 
Malmska gården, som tidigare var famil-
jen Malms hem och numera är utställ-
ningslokal för Jakobstad Museum. Där 

Österbottningar anses allmänt 
vara jordnära och rationella, 
men var och varannan by har 
sin egen berättelse om spöken 
och andar. 

”Spökhistorierna är en alter-
nativ lokalhistoria som över-
förts från en generation till en 
annan och fått nya inslag för 
att passa in i tiden”, säger för-
fattaren Tiina Hautala.

inns både pappa Runebergs gungstol, 
som sägs gunga av sig själv, och ett por-
trätt av Carl Johan Mellberg.

”Tavlan av Mellberg avviker lite från de 
vanliga spökberättelserna. Den donerades 
till museet av en kvinna som fått den i arv. 
Hon hade förvarat den i en skrubb där den 
likt en poltergeist orsakat störande ljud. 
För att ge sin förfader lugn och ro ville hon 
att tavlan skulle hänga i Malmska gården, 
där han hade arbetat.”

En annan känd lokal spökberättelse som 
Tiina Hautala tar upp i sin bok är Vita frun 
i Tottesund. Den handlar om en tragisk 
händelse på -talet, när en ung kvinna 
giftes bort mot sin vilja och kastade sig i 
havet. Hennes mamma Tottil ick ingen ro 
under resten av sitt liv. 

Därför kommer hon, enligt berättelsen, 
varje år på Mikaelidagen till Tottesund för 
att söka försoning för sin gärning. Emel-
lanåt sägs hon också vandra längs stran-
den och spana efter fartyget som hennes 
dotter tvingades att borda.

Skogen skrämmer oss inte
Själva händelsen med den drunknade 
lickan inns omnämnd i samtida doku-

ment, men liksom många andra spökbe-
rättelser har den fått nya inslag när den 
överförts från en generation till en an-
nan.

”Genom spökberättelserna får vi veta en 
del om hur livet varit under olika tidspe-
rioder för människorna i våra trakter. De 
präglas av sin omgivning och därför hand-
lar de vid kusten om sjöfart, handel och 
senare industrialiseringen.”

Om man jämför med andra kulturer, 
kan man se vad som upplevts som spe-
ciellt skrämmande, både för barn och 
vuxna. I den tyska traditionen, som brö-
derna Grimm gjorde känd, är skogen den 
farligaste platsen man kan tänka sig. Där 
råkar man ut för allt från glupska vargar 
till hungriga häxor.

”Hos oss har inte det inte varit förbjudet 
att röra sig i skogen på samma sätt som i 
många andra länder. Farorna har funnits 

på andra ställen, som i vattendrag och vid 
havet.”

Spökberättelserna har överlevt i sekler 
och Tiina Hautala tror att de också kom-
mer att överleva digitaliseringen och ta 
sig in i det mobila samhället.

”Gamla berättelser kommer kanske att 
få nya moderna drag som passar in i sam-
tiden. Spökberättelserna fyller en funk-
tion och ger oss ett sätt att hantera våra 
rädslor. De berättar om oss själva.”

JOHAN SVENLIN

HISTORIA I VÄGGARNA. Tiina Hautala besöker 
gärna Konsulinnans kafferum, där Tulla Moe, kon-
sulinnan själv, fi nns avbildad på ett fotografi .

”Härifrån fi nns många vittnesskildringar om att 
konsulinnan återvänt till salongen efter sin död.”

SPÖKSKRIVARE. Tiina Hautala berättar gärna 
spökhistorier från Österbotten.

Tiina Hautalas mini-SWOT om det österbottniska landskapet.
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Sångens m äktiga kraft
Ett år efter att Sarah Tiainen fött sin son konstaterade hon att hon 

älskade sitt barn, men hatade att vara mor. Hon kämpade med 

svarta tankar. En dag kom ett telefonsamtal från sång tävlingen 

Voice of Finland. Det blev en väg att återfi nna sig själv.

Jan Sandvik
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känna en djup glädje för barnet. Jag tyckte 
jag hade misslyckats.”

Sarah försökte övertyga sig själv om att 
dilemmat berodde på att hon var trött och 
ensam, att hormonerna spe-
lade ett spratt. Problem som 
dessa var väl normala i en 
omvälvande livsförändring? 

Om jag bara inte fanns 
Sarah hade bestämt sig för 
att stanna hemma med bar-
net de två första åren. Det 
blev långa år. Hon tänkte på barnets bäs-
ta, men kände sig själv ensam. 

Visst fanns det kompisar och mammor i 
samma situation, men Sarah varken våga-
de eller orkade öppna sig för dem.

”Alla verkade de så lyckliga och nöjda.”
Sarah tappade bort sig själv. Det ick 

olyckliga följder. Sarah började kämpa 
med mörka tankar, kanske hon bara skul-
le sluta existera?

”Hade det egentligen så stor betydelse? 
Jag tyckte inte om mitt nuvarande liv och 
ville inte längre vara med. Jag älskade mitt 

barn, men hatade att vara mamma”, suck-
ar Sarah då hon minns tillbaka på de dys-
tra tiderna.    

”Jag blev ett monster. Då jag var trött 
och sliten var jag elak både 
mot Theo och mot min man.”

Sarah påpekar dock att hon 
har en inre samvetskompass 
och en stark rättskänsla. 

”Om alla inte följer samma 
principer som jag, så blir jag 
arg, och det är förstås inte 
en sund reaktion. Vad jag har 

lärt mig är att saker och ting är komplice-
rade, allt är inte så som det ser ut.”

Inte en dålig mamma 
Till all lycka insåg Sarah själv att allt inte 
stod rätt till. 

”Inte ska väl livet vara glädjelöst om allt 
är OK. Det är helt enkelt inte normalt.”

Sarah började googla engelskspråkiga 
sidor och hittade massor av medsystrar 
med samma känslor och erfarenheter.  

”Jag började motarbeta skammen. Jag 
vägrade att vara en dålig mor, också om 

jag inte gillade att vara mamma.”
Sarah tog tag i problemet, processen 

hade inletts.        

Via identitetskris till präst   
Sarah föddes i Sverige och levde sitt första 
ett och ett halvt år i Sundsvall. Familjen 
var inte religiös. Innan Sarah fyllde två år 
lyttade familjen tillbaks till Karleby. Sa-

rahs farfar, som var spelman, tog med sig 
lickan till församlingens sång- och mu-

sikstunder ända från det hon var liten. 
”Jag älskar att sjunga. Det har varit en 

kär hobby som jag emellanåt till och med 
fått betalt för”, säger Sarah, som beundrar 
bland annat Carola Häggkvist. 

Ungdomen var en aktiv tid. Sarah del-
tog i det ena och det andra: hon var hjälp-
ledare inom evangelisk-lutherska kyrkan, 
medlem i studentkommittén och ordfö-
rande i en ämnesförening. Puberteten var 
turbulent. Ett slags uppvaknande upplev-
de Sarah en dag då hon i blåsigt höstväder 
cyklade hem från skolan. Tankarna snur-
rade i huvudet, alltför mycket tog på kraf-
terna. 

Sarah hade alltid önskat sig ett barn. 
Men hon var osäker på om hon skul-
le orka med all den rumba det inne-

bar. Rollmodellen var hennes egen mam-
ma, som nästan helt själv tagit hand om 
och fostrat barnen. 

”Pappa var nog fysiskt närvarande, men 
deltog sällan i slitgörat.”Sarah ville inte 
uppleva det samma som sin mamma. Hell-
re ett barnlöst liv än en ojämlik förälder, 
tänkte hon.      

Många vänner och bekanta ick famil-
jetillökning. Sarah och hennes man kän-
de suget, men tyckte att det var bäst att 
vänta. Mannen ville dessutom först slut-
föra sina lärarstudier och få ett fast jobb. 
De bodde då i Åbo, Sarah studerade teolo-
gi vid Åbo Akademi parallellt med att hon 
var pastor i metodistkyrkan, en uppgift 
som hon verkligen älskade. 

 ändrades förutsättningarna, när 
hennes man ick en ordinarie lärartjänst i 
deras gemensamma hemstad Karleby.

Tillbaka på hemorten kändes det som 
om världen plötsligt rasat samman. De 
kretsar som de kommit in i och de vänner 

de hade fått fanns kvar i Åbo. Det var svårt 
för Sarah att få ett nytt arbete, hon hade 
svårt att anpassa sig till situationen.     

Hjälp, vad är detta?
Ett par månader efter lytten gjorde Sarah 
ett positivt graviditetstest. Härligt! Sarah 
kände att hon var mogen att bli förälder. 

”Vi hade tid och vi hade ett stort hus. 
Barnet var mer än välkommet. Och gravi-
diteten gick bra.”

Babyn föddes med kejsarsnitt. Första 
natten skrek babyn i ett. Och andra nat-
ten. Och tredje... 

”Jag frågade, varför har ingen förberett 
mig på det här? Inte var det ju så här det 
skulle vara!”

Hemma började det ändå snart funge-
ra rätt väl. Mjölken räckte till och opera-
tionssåret läkte int. Theo var en glad li-
ten gosse som växte och mådde int. Pap-
pan deltog aktivt i skötseln av barnet ända 
från början, berättar Sarah. 

”Om jag någon gång råkade vara bor-
ta, till exempel på gympa, och inte kunde 
amma, så gav min man mjölk i napp laska. 

Att det var jag som tog ut moderskaps- och 
vårdledighet och stannade hemma var 
helt naturligt, jag hade ju inget heldags-
jobb att återgå till.”

Så småningom lyttade de in i sitt nyin-
köpta hus och allt borde ha varit frid och 
fröjd.        

Energin falnar   
Då Theo blåst ut sitt första ljus på födel-
sedagstårtan, märkte Sarah emellertid att 
hennes eget ljus hade falnat. Hon isolera-
de sig och hade inte ork att gå någonstans, 
göra någonting. Den tidigare så pigga Sa-
rah kände en stor hopplöshet.

”Var det verkligen så här tungt att vara 
mor? Så mentalt tomt. Hela tiden fullt upp, 
beredskap /  oavsett om jag orkade eller 
inte. Jag kunde inte ens gå i duschen ensam, 
också där måste jag ha med mig babyn.”

Sarah började undra om hon egentli-
gen hade velat bli mamma, om hon på för-
hand vetat vilket enormt jobb det innebar. 
Tankarna ledde till självförebråelser och 
skamkänslor. 

”Det var fruktansvärt att inte kunna 

Jan SandvikJan Sandvik

”Alla andra 

verkade så 

lyckliga”  

”Varför hade ingen förberett mig? Det var inte så här    det skulle vara…”    

Theo förändrade Sarah Tiainens liv. Men skulle det 
verkligen vara så tungt att vara mamma? 

Sången var som en resa tillbaka till barndomen 
och hjälpte Sarah Tiainen att komma ihåg vem hon 
egentligen var.
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”Många påstår att depressionen går över av sig själv.    Det är bullshit!” 

”Det sägs att det krävs en hel by för att fostra ett barn. Men en by kan nog behövas för en mamma 
också”, säger Sarah Tiainen.

”Men så med ens kom jag ihåg att jag där 
hemma hade Nya testamentet.”

Sarah började läsa skrifterna.
”En sten föll från mitt hjärta. Jag kände 

att jag inte längre var ensam och att allt 
inte behövde förklaras. Gud kallade på 
mig.”

Vad som följde var en ny identitetskris. 
Sarah funderade fram och tillbaka över 
vilka följder tron på Gud skulle föra med 
sig och kämpade emot i ett par år. Den inre 
kampen pågick ännu under teologistu-
dierna. Sarah kunde inte i 
sina vildaste tankar före-
ställa sig att hon en gång 
skulle bli präst.

”Jag kände ingen som 
helst kallelse att bli ens 
religionslärare.”

I det svenskspråkiga 
Österbotten levde fortfa-
rande en stark tradition att endast en man 
kan vara präst.   

”Det går inte så där bara att bortse från 
det man själv och omgivningen fått lära 
sig”, förklarar Sarah. 

Naturkraften bryter fram 
Åter en gång ick hon hjälp av en bok. Den-
na gång av Loren Cunninghams och David 
Hamiltons Why Not Women. 

”Boken tydde bibeln lite mindre bok-
stavligt och gav en tolkningsmodell där 
även en kvinna kan leda en församling. Jag 
insåg att också jag hade något att ge.”

Insikten ick henne att uppleva en kal-
lelse till prästerskap. Känslan var så stark 
att hon inte såg sig ha något val.

 utnämndes hon till lokalpastor i 
Åbo svenska metodistförsamling och  
i metodistkyrkan i Jakobstad. Efter att 
studierna avklarats utnämndes hon till 
äldste i juni . På en punkt är Sarah be-
stämd. 

”Jag vill inte stämplas som kvinnopräst. 
Jag vill inte att människor sätter mig i ett 
fack, för det tar död på den egna kreativi-
teten.”

Sarah har skinn på näsan, hon kan inte 
hållas tillbaka eller styras hur som helst.   

”Naturkraften inom mig skulle ändå 
tränga fram.”

Sarah vill samtidigt poängtera att hon 
aldrig mött något motstånd som präst i 
metodistkyrkan.       

”Metodistkyrkan har långa traditioner 
av att viga kvinnor till präster.”

Tabubrytare     
Sarah beskriver sig själv som ärlig och 

uppriktig. Hon har modet att lyfta fram 
även svåra frågor. 

”Om det är något som gnager, så är det 
bäst att öppet diskutera problemet. Det lö-
nar sig alltid. Vem tjänar på att ingen talar 
om det?”

Sarah är också en tabubrytare. 
”Men det måste alltid innas en tydlig 

anledning. Tajmingen är viktig och man 
måste ha öga för spelet. Det går inte att 
fara fram hursomhelst. Men ibland upp-
står situationer då man helt enkelt mås-

te sätta ner foten och visa 
var skåpet ska stå”, säger 
Sarah med ett gott skratt.  

Från att ha varit en 
snäll liten licka har Sarah 
genom sina kriser utveck-
lats till en målmedveten 
ifrågasättare.

”Också inom kyrkan 
inns det många narcissister. Den som inte 

dyrkar dem kan få lida för det. Kyrkan ver-
kar inte alltid ha verktyg för att hantera 
kon likter.”

Under perioder har Sarah varit ilsken 
också på Gud. Ilsken också över att ing-
en märkte att hon var sjuk. Över att ing-
en hjälpte henne. Hon kände bitterhet över 
att just hon blev sjuk. 

”I dag har jag en annan gudsbild. Jag har 
insett att Gud inte är någon snäll gubbe 
som bara bjuder på sådant som är ange-
nämt och trevligt. Det är snarare så att jag 
tillsammans med Gud kan forma mitt liv 
och som pastor samtidigt andra männis-
kors liv.”

Resa tillbaka till jaget  
Tillbaka till den tidpunkt då tillfrisknan-
det från förlossningsdepressionen börja-
de. Vid ett bröllop hade en bekant till Sa-
rah tillfrågats av en producent till sång-
tävlingen Voice of Finland om hon kände 
någon som var tillräckligt duktig för att 
delta i tävlingen. Svaret han ick var Sa-
rah. 

”Producenten ringde upp mig och fråga-
de om jag ville vara med. Först var jag inte 
alls intresserad.”

Men då Sarah lite senare åter blev upp-
ringd i samma ärende hade hon bestämt 
sig.    

”Det kändes som om Voice var avsett för 
mig, kanske en ny kickstart. Jag skulle få 
sjunga och förhoppningsvis hitta mig själv 
igen.”

Och så blev det. 
”Voice fungerade som en ny pacemaker, 

som en elchock.”

Möjligheten att få sjunga och i sex måna-
der medverka i programmet ick Sarah att 
komma ihåg vem hon egentligen var.

”Det var som en resa tillbaka till barndo-
men, till tider då jag stod och sjöng fram-
för spegeln med hopprepet i handen”, sä-
ger hon och skrattar. 

Sarah gjorde ett starkt intryck på tv-pu-
bliken med sina framföranden av Hearts 
dramatiska låt Alone och Tina Turners We 
Don’t Need Another Hero. 

”Tina Turner är karismatisk som få och 
en av mina absoluta idoler. En annan in 
sångartist och skådespelare är Bette Mid-
ler. Sångtekniskt är nog Celine Dion den 
främsta.”

Sarah har ända sedan barnsben sjung-
it både på bröllop och på begravningar. I 
gymnasiet gick hon i Alf Mylläris rocksko-
la. I två år har hon också tagit lektioner i 
klassisk sång. 

”Men de viktigaste sångtekniska färdig-
heterna har jag lärt mig alldeles nyligen 
som medlem i Mrs Bighill Singers”, berät-
tar Sarah.

För det tackar hon grundaren av kören, 
sångläraren Heidi Storbacka i Jakobstad.         

Voice-sejouren slutade visserligen tidi-
gare än vad Sarah hade önskat, men det 
bryr hon sig inte om.

”Jag deltog inte för att vinna. Jag ville se 
vart mina vingar bar.”

Programmet innebar en hälsosam dis-
tans till vardagen. Hon ick verktyg och 
perspektiv att betrakta livssituationen ur 
en annan synvinkel.

Hon fann också sig själv som artist, kän-
de glädje över att få följa sin egen inre röst. 

Sensibel och öppen 
Med sin nya inre styrka vågade Sarah nu 
också berätta om sina dystra erfarenhe-
ter på rådgivningen. Hon sade sig tvivla 
på ”diagnosen” hon fått. Damen på råd-
givningen lyssnade och bad henne berätta 
mer. Efter ett par veckor ick Sarah tid hos 
familjerådgivningen. 

”För det är jag familjerådgivaren evigt 
tacksam”, säger Sarah. 

Sarah besökte familjerådgivningen var-
annan vecka från våren till försommaren 
i jol. Där ick hon uttrycka sitt innersta. 
Det räckte att bara få tala. Någon medici-
nering behövdes inte. Snart nog kom en tid 
då hon inte längre hatade att vara mor till 
sin son, utan började älska att vara Theos 
mamma. 

”Klart att det är jobbigt ibland, det är 
det för alla, men nu njuter jag att få vara 
tillsammans med min familj. Tidigare var 

moderskapet något nödvändigt ont. I dag 
är jag närvarande.”

Ett liv fyllt med glädje och färg  
”Det sägs att det krävs en hel by för att 
fostra ett barn. Men en by kan nog behö-
vas för en mamma också, byborna kan få 
mamman att känna att hon inte är ensam”, 
säger Sarah.

Enligt henne kan en effektiv sjukvård 
aldrig ersätta det stöd en mamma behöver 
i vardagen. Till exempel en granne som tar 
barnet i sin famn så att mamman kan gå i 
duschen ensam. Eller någon som kommer 
med nygräddat bröd. Eller en människa 
som går ut med barnet så att mamman får 
sova ostörd en stund. Och någon som hjäl-
per med mat eller städning.

”Skammen kommer av ’traditionen’ att 
vi mammor ska klara av precis allting själ-
va. Känslan av skam gör att man inte vågar 
berätta för någon hur eländig situationen i 
själva verket är.”

”Fortfarande vill jag påstå att det är väl-
digt tungt att vara mamma. Barnet är hela 
tiden där och kräver och vill ha uppmärk-
samhet.  Man får hela tiden försöka räkna 
ut hur mycket man orkar med”, säger Sa-
rah. 

En sak får Sarahs nackhår att resa sig. 
”Jag har hört av många mammor att man 

på rådgivningen påstår att depressionen 
gör över av sig själv. Det är bullshit”, säger 
Sarah. 

Det kan behövas så lite för att knäcka 
kamelryggen. Sarah och hennes man ick 
hjälp och stöd också av sina mor- och far-
föräldrar, vilket Sarah är mycket tacksam 
för. I dag är allt bra.  

”Jag har hittat glädjen igen och tänker 
njuta av den så länge som möjligt. Nu vet 
jag att jag är en tillräckligt god mor.”

Och ja, Sarah kan nu tänka sig att bli mor 
ler gånger. 

  SUSANNE STRÖMBERG

”Ibland måste 

man helt enkelt 

sätta ner foten”

Jan Sandvik

”Jag har hittat 

glädjen igen 

och tänker njuta 

av det”
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Gun-Marie Wiis
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En mammut går mot en plågsam död på den österbottniska 
slätten. Jakten är farlig också för jägarna. Effektivast är meto-
den att skada ett av mammutens ben så att den inte klarar att 
gå. Neandertalarna ansågs tidigare utdöda, men i dag vet vi 
att en del av deras gener lever också i oss.

Slättens
      jägare
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Museiverkets arkeologer Paula 
Purhonen och Hans-Peter Schulz 
och geologen Heikki Hirvas i Varg-
grottan när den systematiska 
utgrävningen precis hade inletts i 
juni 1997.

Lehtikuva, Jyrki Tervo

En gång strövade neander-
talare på det som nu kall-
las Bötombergen på jakt efter 
vildren, mammut och säl. 

Skickligt högg de sig redskap 
av sten för att karva ut hudar 
och stycka kött. Vid dåligt vä-
der drog de sig in i den stora 
grottan och värmde sig runt 
eld.

Kanske diskuterade de jakt-
lyckan eller ilosoferade över 
livets nyckfullhet. Men knap-
past tänkte de sig att sentida 
släktingar   år senare 
skulle grunna över deras exis-
tens.

Den 15 oktober  gick 
Museiverket ut med ett press-
meddelande om att de stenfö-
remål som hittats i Varggrot-
tan i Bötombergen, på Kristi-
nestads sida av gränsen till Bö-
tom kommun, kunde dateras 
till perioden före den senaste 
istiden.

Upptäckten var lastbils-
chauffören och grusentrepre-
nören Kalervo Uusitalos för-
tjänst (se s. – ). Tack vare 
honom hade utgrävningarna 
inletts i maj samma år under 
ledning av geologen Heikki 
Hirvas.

Den  maj hojtade en av de 
frivilliga grävarna, jordbruka-
ren Mauno Aro, till. Han hade 
hittat en stenyxa, eller i varje 
fall en sten som föreföll att ha 
en konstgjord egg och som up-
penbarligen hade märken efter 
slag.

Heikki Hirvas åkte omedel-
bart med fyndet till Helsing-
fors och återvände i sällskap 
med arkeologer, som gjorde 
samma bedömning. Stenen 
och ett antal avslag i kvarts 
var sannolikt spår av mänsklig 
verksamhet.

Varggrottan fridlystes, och 
följande år inledde Museiver-
ket, Geologiska forskníngs-
centralen och Helsingfors 
universitet ett gemensamt 
forskningsprojekt gällande 
Varggrottan under ledning av 
Paula Purhonen, sedermera 
Museiverkets generaldirektör.

Ett stort antal stenar och 
sten lisor av olika art togs om 
hand för analys. I oktober  
gick forskarna ut of iciellt med 
beskedet. Det var en världs-
sensation.

Varggrottan är den största 
kända grottan i Finland och 
var vid utgrävningens början 
nästan fylld av sedimentlager. 
I början identi ierades fyra så-

dana, sedan under dem tre till.
Bötombergen är i österbott-

niskt perspektiv höga. Grott-
mynningens höjd över havet 
är i dag ,  meter. Efter den 
senaste issmältningen nådde 
havsytan för omkring   
år sedan under en kort period 
upp över grottans nivå och 
förde då genom vattenström-
marna in de övre lagren av 
grus och stenar.

Hur hittar man spår av män-
niskor i en sådan grotta?

Heiki Hirvas: ”När vi grävde i 
grottan i maj  noterade jag 
att det var alldeles svart i en 
fördjupning på golvet, ungefär 
fyra meter från grottmynning-
en just där takhöjden var som 
störst, ,  meter. Stengolvet 
där hade dessutom eroderat 
som det gör när man ofta eldar 
på samma ställe.”

”Dessutom tyckte jag att ta-
ket var mörkare just där än i 
övrigt i grottan. Som om det 
var inrökt.”

Följande sommar var spåren 
borta. Grottan hade då under 
ett år stått öppen för köld och 
vindar, och hade dessutom be-
sökts av ett stort antal män-
niskor. Men  kom bekräf-
telsen: ett brunfärgat parti av 
golvet (diameter  cm) iden-
ti ierades innehålla kol, som 

vid två C -dateringar befanns 
vara mer än   år gam-
malt.

Det är fråga om en tydlig 
struktur i golvet som rimligen 
bara kan vara resultat av lång-
varig lägereld.

En annan anmärkningsvärd 
sak är de paleosol, “golv” av tätt 
hoppackad småsten, som inns 
på två ställen i grottan. Sådana 
golv kan omöjligt uppkomma 
om inte människor – eller möj-
ligen tunga djur – trampar på 
samma ställe ett stort antal 
gånger.

Det större av dessa golv upp-
märksammades i det järde se-
dimentskiktet tidigt i utgräv-
ningarna. Senare upptäckters 
ett till i sedimentskikt sex.

Till detta kommer förstås 
alla stenfynd, som benämns 
artefakter när de bearbetats 
av människor.

Hittills har  katalogise-
rats. De är av varierande stor-
lek och karaktär: drygt  av 
dem är stenföremål, slagkär-
nor eller avslag, resten spånor. 

Bland de stenarter som an-
vänts inns siltsten och kvart-
sit – inga av dem förekommer 
naturligt i området, utan mås-
te ha förts in i grottan långvä-
ga ifrån. 

Grottans hemlighet

På kontinenten använde ne-
andertalarna vanligen lint-
sten, men sådan inns inte i den 
inländska berggrunden.

 av stenfynden har typolo-
giskt hänförts till den så kall-
lade Mousteriénkulturen, som 
uppbars av neandertalarna 
både i och utanför Europa för 
ungefär  –   år se-
dan. Det är fråga om bultste-
nar, skrapor och olika tandade 
eller slitsade föremål.

Fynden i Varggrottan har va-
rit föremål för en hetsig debatt. 
En rad skeptiker har anmält 
sig. Som ofta i akademiska 
sammanhang har tonen emel-
lanåt varit elak.

Även Museiverkets exper-
ter bidrog inledningsvis till 

förvirring, till exempel genom 
att relatera fynden till den art 
av människor som benämns 
homo erectus. Det var några 
hundratusen år fel.

En annan invändning hand-
lade om att Bötombergen före 
senaste istid var en ö och att 
neandertalarna knappast 
byggde båtar. Eirik Granqvist, 
som på -talet upprätthöll 
Prèhistorama, ett museum 
över människans utveckling i 
Frankrike, dödade frågan ge-
nom att undra varför neander-
talarna inte skulle klara att gå 
över isen vintertid. 

Internationella sakkunniga 
som offentligt tagit del av ma-
terialet har inte ifrågasatt att 
det är fråga om neandertal-
fynd, till exempel professorer-

na Marcel Otte (universitetet i 
Liège), Nicolas Rolland (Victo-
ria-universitetet i Kanada) och 
Alban De leur (universitetet i 
Marseilles).

Finlands stora auktoritet 
på område, Björn Kurtén, död 

, hann inte uppleva Varg-
grottan. Han var säker på 
neandertalare bott i Finland. 
Problemet var att istiden eli-
minerat alla bevis.

Hans kolleger, bland dem 
Eirik Granqvist, hörde honom 
ofta sucka vid kaffebordet på 
institutionen vid Helsingfors 
universitet: ”Vi borde hitta en 
lämplig grotta!”

Hur vet vi att de som rört sig 
i Varggrottan var neanderta-
lare?

Därför att de dominerade 
Europa under   år fram 
tills de försvann för omkring 

  år sedan. Vår egen män-
niskoart anlände till Europa 
först för  –   år se-
dan. Neandertalarna kan där-
för beskrivas som de verkliga 
européerna. 

Detaljer om Varggrottan och 
fynden i den kan läsas på Mu-
seiverkets hemsida.

SVENOLOF KARLSSON

Stensatt golv i Varggrottan. 

Artefakter från Varggrottan presenterade vid den presskonferens där 
Museiverket gick ut med nyheten att grottan varit bebodd för minst 
74 000 år sedan.  

Haparanda

Vasa

Sundsvall

Umeå

Helsingfors

Torneå

Uleåborg

Kristinestad Bötom
Varggrottan

Katternö
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 I jol förändrade Matti Räsä-
nen och hans forskargrupp 
bilden av den senaste gla-

ciationscykeln i Finland. Vårt 
land täcktes av inlandsis bara 
under slutskedet av denna pe-
riod.

Nyligen ick slutsatsen stöd 
av en annan, nordisk studie. In-
landsisen började breda ut sig 
över södra Finland för unge-
fär   år sedan och nådde 
sitt maximum   år senare, 
för att övergå i den nuvarande 
värmeperioden för ungefär 

  år sedan.
Det tyder på att Finland un-

der större delen av den pågå-
ende glaciationscykeln, som 
går   år bakåt i tiden, 
obrutet varit beboeligt för djur 
och människor.

Matti Räsänens forskar-
grupp baserar sina resultat 
på en så kallade sekvensstra-
tigra isk analys av istidslag-
ringar från sedimentlager på 
platser som Kauhajoki (Har-
rinkangas), Närpes (Risåsen) 
och Oulainen.

Den nya nordiska studien, 
publicerad i tidskriften Boreas, 
bygger på en sammanställning 
av alla vetenskapligt publice-
rade data (   observationer 
från   platser) gällande 
inlandsisens tillväxt och av-
smältning under den senaste 
glaciationscykeln i Europa.  

Resultatet redovisas i en se-
rie kartor som med   års 
intervall visar förändringarna 
i isens utbredning. Ismaximum 
nåddes det :a årtusendet 
räknat bakåt i tiden – se kartan 
uppe till höger.

Som jämförelse markeras på 
kartan nedtill isens ungefärli-
ga utbredning under perioden 

 –   år bakåt i tiden. 
Hela Finland och större delen 

av Sverige var då som synes 
isfria.

På basis av studierna be-
dömer Matti Räsänen att den 
föregående nedisningen över 
Finland ligger så långt tillbaka 
som Saaleperioden, den gla-
ciationscykel som föregick den 
nuvarande och avslutades av 
värmeperioden Eem för om-
kring  –   år sedan.

”Efter Eem har klimatet i 
södra Finland säkert varierat 
betydligt mellan de här ned-
isningarna. Ibland hade vi ren 
tundra med dominans av gräs-
växter och låga buskar, ibland 
subarktiskt klimat med björk-
skogar. Troligen dominerade 
ett torrt inlandsklimat med 
kalla vintrar och varma som-
rar”, säger Matti Räsänen.

Eftersom havsytan under en 
stor del av denna tid låg –  
meter lägre än i dag, kunde 
man säkert ta sig rätt torr-
skodd mellan dagens Finland 
och Sverige. 

”Bottniska viken bestod av 
ett antal sötvattensjöar, och 
mellan dem rann kanske en 
och annan å. Vintertid var de 
istäckta och säkert enkla att 
överskrida för djur och eventu-
ella människor.”

Att mammutar, myskoxar 
och renar fanns i Finland och 
Sverige vid denna tid vet vi 
genom fynd. Varför inte också 
ullhåriga noshörningar?

”Det inns säkert många 
fynd att göra i det material som 
inlandsisen fört med sig och ef-
terlämnat till exempel i åsarna 
och moränmaterialet. Förr när 
man grävde med spade upp-
täckte man rätt ofta saker av 
intresse. Med dagens grävma-
skiner görs sällan några fynd”, 
säger Matti Räsänen. 

SVENOLOF KARLSSON

Ny bild av istiden
Bilden av den senaste istiden som en 100 000 år lång obruten period av 
tjock inlandsis över Finland stämmer inte. Större delen av perioden var 
isfri, vårt land var rikt på växter och vilt och attraktivt för – till exempel – 
neandertalare.

Istidscyklerna förklaras av variationer i styrkan hos den 
solstrålning som träffar jorden. Den förste som knöt isti-
derna till detta var den serbiske vetenskapsmannen Milu-
tin Milanković  (1938). Han förklarade solstrålningens vari-
ationer med de förändringar som sker i jordens banrörelse 
och rotation och i jordaxelns lutning:

• Jordbanan är inte rund, utan elliptisk. Variationerna i 
jordbanan sker med en tydlig periodicitet med tre huvud-
sakliga delkomponenter, med egna perioder på 95 000, 
124 000 respektive 405 000 år – den totala variationen i 
jordbanan bildas som en kombination av de tre. Skillna-
den i solinstrålning mellan extremvärdena är så mycket 
som 23 procent.

• Axellutningen varierar – det vill säga vinkeln mellan 
jordaxeln och jordbanans plan. En stor axellutning ger 
stora temperaturskillnader mellan årstiderna, medan 
ingen axellutning alls skulle innebära att vi inte hade 
några årstider överhuvudtaget. Axellutningen varierar 
mellan 22,1 och 24,5 grader med en periodicitet på unge-
fär 41 000 år (just nu ligger vi på 23,5 grader).

• Jordaxelns och jordbanans riktning förändras. Den 
punkt på himlavalvet dit jordaxeln pekar vrids långsamt 
runt i en cirkel – ett varv tar omkring 26 000 år. Också jor-
dens ellipsformade bana runt solen genomgår ett slags 
precession – ellipsen ändrar gradvis riktning och fullbor-
dar ett helt varv på ungefär 112 000 år. Båda dessa rörel-
ser ger som nettoresultatet en cykel på omkring 21 000 
år.

Vad menas 
med istiden?
I vanligt språkbruk används begreppet ”istid” i fl era bety-
delser.

Geologiskt lever vi just nu i en istid – en istid som in-
leddes med kvartärtiden. Denna tog sin början för om-
kring 2,6 miljoner år sedan och kännetecknas av regelbun-
det återkommande cykler där (långa) perioder av nedkyl-
ning, som bildar glaciärer, följs av (korta) perioder av upp-
värmning som smälter isen (interstadialer/interglacialer). 

I en och en halv miljon år, alltså fram till för omkring en 
miljon år sedan, var dessa cykler ungefär 40 000 år långa. 
Sedan förändrades cyklerna till att omfatta drygt 100 000 
år. Den pågående cykeln inleddes för omkring 120 000 år 
sedan med en nedkylning som avlöstes av en värmeperiod 
(den pågående) för 11 700 år sedan.

Med andra ord har vi haft en mängd glaciationscykler un-
der den pågående istiden. Men i det vanliga språkbruket 
är det ofta bara den senaste av dem som åsyftas när ordet 
”istid” används. Ett sätt att vara mer precis är att tala om 
”den senaste nedisningen”.

Huvudförklaringen till dessa periodiska förändringar i 
jordens klimat anses vara Milankovićcyklerna. Se nedan!

Därför har vi istider

Karl Vilhjálmsson

Professorn i geologi vid Turun Yliopisto, Matti Räsänen. Ägnade sig i 25 år 
åt forskning om Amazonas geologi, innan han vände fokus mot Norden. Väx-
te upp i Vasa och njuter av att bekanta sig med miljöer i det österbottniska 
landskapet. Morfadern Elis Gref var en känd Vasaprofi l genom sin kombina-
tion av urmakare och antikvitetsuppköpare. ”Ofta reparerade han klockor 
mot att han fi ck ett gammalt föremål i stället.”

34 000–39 000 år sedan 

Glaciärer fi nns bara över Norge, 
västligaste Sverige och Kolahalvön. 
Havsytan låg ungefär 70 meter 
lägre än i dag, Nordsjön och Öster-
sjön var till stor del fastland. Här 
antyds kustlinjen utgående från 
100-meters kurvan för havsdjupet i 
dag. Kartorna baserade på Hughes 
et al i tidskriften Boreas.

21 000 år sedan 

Ismaximum under den 
senaste glaciärbildningen. 
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 Kalervo Uusitalo växte 
upp i Bötom två kilome-
ter från Varggrottan. Vid 

första grottbesöket var han tre 
år gammal, och som barn gick 
han upp till Vargberget otali-
ga gånger, ensam eller tillsam-
mans med kamrater. En mer 
spännande lekplats kunde inte 
tänkas.

Fascinationen bara växte. 
Över grottans storlek. Över lä-
get uppe på berget med mils-
vid utsikt mot väster. Känslan 
var att grottan dolde hemlig-
heter.

Öppningen i berget är nio 
meter bred och drygt en meter 
hög. Kalervo och hans kamra-
ter förstod att grottan sträck-
te sig långt in i berget. Men hur 
långt kunde de inte avgöra, ef-
tersom grottan nästan överallt 

var fylld med stenar och grus, 
på många ställen ända upp till 
taket.

”Vi kröp fram så gott vi kun-
de. En gång grävde vi till och 
med bort grus för att den sma-
laste av oss skulle komma 
längre in. När vi lyste med ick-
lampor kunde vi se att gångar-
na fortsatte långt in i berget”, 
berättar Kalervo Uusitalo.

I början av -talet började 
han kontakta sakkunniga för 
att berätta om Varggrottan. 
Men intresset var svagt. Grott-
forskning är ingen stor veten-
skap i Finland. Forskarna och 
museifolket hade viktigare sa-
ker att ägna sig åt. 

”En av experterna frågade 
mig om det var två stenar som 
lutade mot varandra eller om 

det faktiskt var fråga om ett 
riktigt hål i berget”, säger Ka-
lervo Uusitalo.

Till sist bestämde han sig för 
att med stöd av sin hemkom-
mun och talko arbetare i egen 
regi börja tömma grottan på 
gruset och stenarna. Kanske 
kunde grottan bli en turist-
attraktion? Något liknande 
fanns inte i det platta sydös-
terbottniska landskapet.

Museiverket ställde inga hin-
der, och sommaren  inled-
de Kalervo Uusitalo grävarbe-
tet tillsammans med bland an-
nat sin vän, förre spjutkasta-
ren Pauli Nevala.

”Men vi förstod snart att det 
var en uppgift för större exper-
ter än vi. Jordlagret närmast 
grottans botten verkade ur-
gammalt och liknade inte alls 

Till sist gav Kalervos tjat resultat

Lehtikuva, Jyrki Tervo

Hur såg neandertalarna ut?

de övriga skikten. Och golvet 
var mörkt, som om det var so-
tigt.”

I det skedet började Kalervo 
Uusitalo på nytt söka kontakt 
med sakkunniga. Men Musei-
verket var fortfarande kallsin-
nigt. Liksom geologerna. Trots 
att lera av dem i samband med 
en stor nationell grottinvente-
ring tidigare hade besökt Varg-
grottan. 

Det var först när Kalervo gick 
på Heikki Hirvas – den femte 
eller sjätte geologen i ordning-
en – som det alltså nappade.

”Jag var med lastbil på väg 
från Kuusamo hem till Bötom 
och hörde i radion ett program 
om invigningen av jättegrytor-
na i Helsingfors. Hirvas namn 
nämndes och jag tänkte att jag 
inte hört om honom förr”, be-
rättar Kalervo Uusitalo.

När han följande dag ring-
de Geologiska forskningscen-
tralen, ick han veta att Hirvas 
var ute på fältarbete och skulle 
återvända först två veckor se-
nare.

”Klockan .  när jag var till-
baka första dagen i mitt tjäns-
terum ringde Uusitalo”, berät-
tar Heikki Hirvas. 

Framme vid Vargberget, den 
 januari , förstod han att 

Varggrottan inte var vilken 
grotta som helst. Och Kalervo 
Uusitalo ick det besked han 
väntat på i femton år: Här skul-
le grävas ut. Av experter!

”Om Kalervo inte hade ringt, 
hade grottan i dag till stora de-
lar antagligen varit tömd. Utan 
att någon forskare brytt sig om 
sedimenthögarna”, säger Heik-
ki Hirvas.

Vad har drivit Kalervo Uusi-
talo?

”Ny ikenhet. Jag ville veta 
vad som inns där inne. Den 
skepsis jag mötte från exper-
terna gjorde mig bara mer be-
slutsam”, säger han.

SVENOLOF KARLSSON

Vi vet inte säkert hur neanderta-
larna såg ut. Rekonstruktionerna 
på museer är ofta är gjorda av 
skickliga konstnärer, men enligt 
Eirik Granqvist uttrycker de sällan 
djupare kunskaper om anatomi 
och biologi:

”Det kryllar av överidealise-
rade neandertalmänniskor i olika 
utställningar jorden runt. De är 
vackra som Hollywoodindianer 
och man kallar dem rekonstruk-
tioner, trots att de för det mesta 
ingenting har att göra med nean-
dertalmänniskornas skelett och 
övriga anatomi”, säger han i sin 
bok Äventyret människan.

Enligt Eirik Granqvist var nean-
dertalarnas skelett massivt och 
kroppen grovt byggd. Skulderblad 

och ryggkotor hör ihop med kraf-
tigare muskulatur än den vi har. 
Bröstkorgen var voluminös och 
gav plats åt stora lungor. 

Ansiktet var kilformigt utan 
stora kinder, med mun och näsa 
mycket utstående. Ögonen var 
stora – vilket tyder på ett utveck-
lat mörkerseende, ögonbrynsbå-
garna kraftiga och framåtskju-
tande. Näsan var stor och bred och 
gav plats för mycket mer luktner-
ver än hos oss, 
neandertalarna 
var även ”otroligt 
uppnästa”. Håret 
var ofta ljust eller 
rödaktigt och ögonen 
blå.

Och hjärnan – den var 
ofta större än hos dagens 
människor.

Av rekonstruktionerna på 
den här sidan har Eirik Gran-
qvist gjort den stående mannen 
till höger (en förneandertalare) 
och den ljushåriga kvinnan upp-
till. Mannen till vänster fi nns på 
Helms Museum i Hamburg (foto 
Ulrich Perrey). Av individerna upp-
till fi nns kvinnan till vänster och 
mannen till höger på neandertal-

museet i Mettmann, 
Tyskland (foto Federico 
Gambarini respektive 

Ulrich Perrey), medan 
mannen nästlängst till vän-

ster hör hemma på museet för 
förhistoria i Eyzies-de-Tayac, 
Frankrike (foto Pierre Andrieu).

Kalervo Uusitalo vid en öppning i Vargberget omkring 100 meter från Varggrottans öppning. Han berättar om ett försök han gjort: en transistorradio som 
fi ck stå på i Varggrottan kunde höras här. Varggrottans storlek är okänd. Hittills har 117 kvadratmeter av den tömts på sediment. 

I nästa nummer 
beskriver vi närmare 
hur neandertalarna 
levde i Österbotten 
och hur vi är släkt 
med dem.

Till sist gav lastbils-
chauffören och grus-
entreprenören Kalervo 
Uusitalos envishet 
resultat. Han övertygade 
Heikki Hirvas, geolog i 
Helsingfors, att denne 
en gång för alla skulle 
kolla vad Varggrottan 
var för något.
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aktorer ut, kan situationen bli 
prekär. Då kommer det att be-
hövas ett tillskott av annan 
planerbar, alltså icke väderbe-
roende elproduktion.”

Ingen förutspådde den här 
utvecklingen av energisek-
torn. Under stolta paroller av-
iserade Europas politiker för 
tjugo år sedan att energibran-
schen skulle avregleras. Mark-
naden skulle styra. Men poli-
tikerna återkom. I dag inhäg-
nas marknaden av detaljera-
de regelverk som ständigt för-

ändras. Knappt några investe-
ringar görs i ny elproduktion 
utan garanterade subventio-
ner.

Jukka Ruusunen ser en snabb 
reaktoravveckling i Sverige 
som ett problematiskt scena-
rio i inländskt perspektiv. Om 
det leder till att Sverige måste 
kämpa med egen effektbrist, 
var ska Finland då köpa sin el?

Väntan på Olkiluoto 3
En livlina är Olkiluoto , allt-
så den reaktor i Olkiluoto som 
Industrins Kraft enligt ur-
sprungsplanen skulle ta i bruk 

.
Dagens bud är att reaktorn 

tas i kommersiellt bruk i slutet 
av . Den tillför då   me-
gawatt effekt i det inländska 
elsystemet. 

”Men till dess är det ännu tre 
långa år. Och också med Olki-
luoto  i drift kommer Finland 
under perioder av hög elför-
brukning att ha ett effektun-
derskott”, säger Jukka Ruusu-
nen.

Starten för Fennovoimas re-
aktor på  megawatt i Py-
häjoki är planerad till . 
Före det kanske hjälpen kom-
mer från Ryssland. Fyra nya 
kärnkraftsreaktorer är under 
färdigställande nära St Peters-
burg. Beskedet hittills är att de 
tas i bruk – . 

SVENOLOF KARLSSON

 D en pågående lågkon-
junkturen har tryckt ner 
elanvändningen i Fin-

land. Trots det blir marginaler-
na i elförsörjningen allt mindre.

När kölden bredde ut sig den 
 januari i år med tempera-

turer under  minusgrader i 
en stor del av landet testades 
gränserna. Under den sena ef-
termiddagstimmen kl. –  
var förbrukningen den högsta 
som uppmätts i Finland,   
megawatt. 

Landets kraftverk gick för 
fullt, men hade inte en chans 
att klara behovet. Lyckligtvis 
kunde det som saknades,   
megawatt, importeras från 
grannländerna, i huvudsak 
Sverige och Ryssland, men ock-
så Estland.

Den elproduktionskapacitet 
som Finland i dag teoretiskt 
förmår mobilisera är i storleks-
ordningen   megawatt. 

Faktum är att Finland vid si-
dan av Belgien är det land i Eu-
ropa som vintertid är mest im-
portberoende i sin elförsörj-
ning, enligt den europeiska or-
ganisationen för stamnätsope-
ratörer, ENTSO-E.

Det hör till bilden att ock-
så Sverige den  januari ick 
sätta sin effektreserv i bered-
skap. Som mest var landets el-
förbrukning   megawatt, 
vilket Sverige klarade genom 
att importera el från Norge och 
Danmark, som i sin tur impor-
terade el från Tyskland.

Eftersom hela det nordis-
ka området till delar har sam-

som en trygg elleverantör. Men 
förutsättningarna håller nu 
snabbt på att förändras.

Dels har elpriset pressats i 
botten, bland annat som följd 
av den pågående subventione-
rade vindkraftsutbyggnaden 
i industriell skala. I praktiken 
har all elproduktion utom den 
från vattenkraften under en 
längre period varit mer eller 
mindre olönsam.

Dels är det svenska elsyste-
met på väg att bli allt mer vä-
derberoende och därmed mer 
instabilt.

Båda dessa faktorer har en 
direkt koppling till kärnkraf-
ten, som sedan åttiotalet stått 
för –  procent av Sveriges 
el. Parallellt med vindkrafts-
expansionen har pålagorna på 
kärnkraften ökats signi ikant, 
bland annat genom den för 
Sverige unika kärnkraftsskat-
ten (”effektskatten”).

Den gångna sommaren 
släppte de svenska kärnkraft-
sägarna bomben: Planeringen 
hade inletts för nedläggning 
av fyra reaktorer i förtid, un-
der – , trots miljardin-
vesteringar i uppgraderingar 
som aldrig ens hunnit generera 
några inkomster.

Strax efter årsskiftet kom 
en bomb till: Vattenfall signa-

lerade att bolaget kan tvingas 
stänga fem av de återstående 
sex reaktorerna (de fem som 
bolaget är huvudägare i) kort 
efter .

Anledningen är de investe-
ringar som behövs för dessa 
kärnreaktorer, för att de ska 
uppfylla de krav som ställs 
framdeles. Med rådande kärn-
kraftsskatt är denna investe-
ring inte ekonomiskt försvar-
bar, enligt Vattenfall.

”Starkt ökad risk”
Mikael Odenberg är general-
direktör för Svenska Kraftnät 
och därmed kollega till Fin-
grids Jukka Ruusunen. Han 
uppfattar utvecklingen som 
bekymmersam.

”Sverige klarar sig i dag inte 
utan kärnkraften. Den kan sä-
kert ersättas på lång sikt, men 
inte bara med kraftkällor som 
är väderberoende. Vi har inga 
garantier för att det blåser när 
kylan slår till och elbehovet är 
som störst”, förklarar han.

”I dag har vi ett stort ener-
giöverskott och kommer att 
klara en stängning av de fyra 
reaktorer som byggdes på 

-talet. Men effektbalansen 
kommer att bli mer ansträngd 
och säkerhetsmarginalerna 
mindre. Fasas ytterligare re-

Finland beroende 
       av svensk kärnkraft

Finland klarar i dagsläget inte sin elförsörjning själv. När kölden biter till, 
krävs att grannländerna har ett elöverskott som går att köpa. Den aviserade 
nedläggningen av svensk kärnkraft kan bli kostsam för Finland.

Karl VilhjálmssonKarl Vilhjálmsson

mankopplade nät, kan man 
säga att Tyskland och Ryssland 
denna gång räddade Norden i 
en allvarlig situation.

”Allt mindre marginaler”
Jukka Ruusunen är vd för Fin-
grid och därmed ansvarig för 
att det inländska stamnätet 
motsvarar de krav som ställs 
av elproducenter och elanvän-
dare. Han är en vän av mark-
nadslösningar och beskriver 
fördelarna med att nätför-
bindelserna mellan länderna 
byggs ut, så att man kan hand-
la el sinsemellan.

Det pressar ner priserna, 
samtidigt som det är ekono-
miskt fördelaktigt att använ-
da resurser gemensamt över 
gränserna.

Jukka Ruusunen är samti-
digt väl medveten om risker-
na. Det är de lägen när alla be-
höver maximera sin elanvänd-
ning samtidigt. Och de lägen 
när anläggningar oplanerat 
måste stängas eller någon vik-
tig överföringsförbindelse ha-
vererar.

”Finlands elsystem står un-
der stress. I takt med att allt 
ler kraftverk lagts ned har sä-

kerhetsmarginalerna krympt”, 
säger han.

”Vi övervakar på Fingrid el-
systemet i realtid dygnet runt 
och ser till att produktionen 
och förbrukningen är i balans. 
Det sista alternativet, som vi 
hoppas slippa använda, är att 
koppla bort elanvändare ur 
nätet.”

Lita på grannen?
En central fråga är hur myck-
et Finland kan lita på grann-
länderna. Sverige har genom 
sin storskaliga vattenkraft och 
kärnkraft traditionellt setts 

Jukka Ruusunen, vd för den fi nländska stamnätsoperatören Fingrid. Mikael Odenberg, generaldirektör för den svenska stamnätsoperatören Svenska Kraftnät.

Fortsatt drift enligt plan 

Varsel om nedläggning före 2020 

Under byggnad eller planering

Kärnreaktorer i Finlands närhet
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 D en el som kommer ur 
de två hålen i väggen 
uppfattas ofta som en 

okomplicerad produkt. El som 
el – lampan tänds. Är det kon-
stigare än så?

Ja. El är ett komplext fysika-
liskt fenomen vars egenskaper 
man kan ägna en livstid åt att 
försöka lära sig.

En av elens egenskaper är att 
den gärna försvinner på vägen, 
när den överförs längs en led-
ning. Det har ett helt spektrum 
av orsaker, och det är omöjligt 
att få ut precis lika mycket el ur 
nätet som man matar in i det.

”De viktigaste faktorerna är 
den elektriska spänningen och 
avståndet. Ju högre spänning, 
desto mindre överföringsför-
luster. Ju längre avstånd, desto 
större förluster”, förklarar Juha 
Hiekkala, marknadsutveck-
lingschef på Fingrid.

Även belastningen har be-
tydelse, beroende på att den 
momentana effektförlusten i 
ett överföringssystem varierar 
kvadratiskt med strömmen. I 
klartext betyder det att förlus-
terna är proportionellt större 
när många använder ledningen 
samtidigt.

Att bestämma exakta siffror 
över nätförlusterna är inte det 
lättaste. Enligt branschorgani-
sationen Finsk Energiindustri 
( insk förkortning ET) utgjorde 
nätförlusterna i Finland ,  
procent under . I Sverige 
var de ,  procent, enligt upp-
gift från Svenska Kraftnät.

Med säkerhet är den faktiska 
skillnaden mellan länderna 
mindre. Bland annat för att 
man mäter och rapporterar på 
lite olika premisser.

Större nätförluster i Sverige
Att nätförlusterna är större i 
Sverige är de sakkunniga ändå 
överens om. Dels genom att en 
stor del av elöverföringen där 
sker över långa avstånd, dels 
genom att belastningen på nä-
ten är högre.

Medan det mesta av Sveri-
ges elproduktion inns i norr, 
inns det stora elbehovet i sö-

der. Obalansen förstärktes när 
kärnkraftsreaktorerna i Bar-
sebäck, utanför Malmö, togs ur 
drift kring millennieskiftet.

Juha Hiekkala anger förlus-
terna i det inländska stamnä-
tet till ,  procent. Svenska 
Kraftnät anger förlusterna i 
det svenska stamnätet till ,  
procent.

Enligt Juha Hiekkala räknar 
man över en ledning på  kV 
(kilovolt) med en förlust på ,  
procent per  kilometer. Över 
en  kV-ledning är förlusten 
,  procent per  kilometer.

Överförs el över   kilo-
meter blir förlusterna omkring 
tio gånger större, alltså  pro-
cent för en  kV-ledning.

Att överföra el mellan 
de svenska och inländska 
stamnäten innebär i genom-
snitt ett svinn på  procent.

Lokalnäten läcker mest
Mest läcker normalt ändå de 
underliggande elnäten, ofta 
grupperade i regionnät och lo-
kalnät, alltså de som överför 
elen den sista biten till slut-
kunden. Spänningen i dem är 
vanligen  kV respektive  
V, vilket snabbt accelererar för-
lusterna med avståndet.

Till detta ska ännu läg-
gas förluster när spänningen 
transformeras upp och ner i 
transformatorerna och även 
förluster på grund av väderfe-
nomen.

Till exempel blir förlusterna 
vid  plusgrader som följd av 
lägre ledningsresistans om-
kring  procent större än vid  
minusgrader. Sådant som rim-
frost, blötsnö, dimma och regn 
kan medföra det som kallas 
koronaförluster (se till höger).

För Finlands del motsvarar 
nätförlusterna årsproduktio-
nen av el hos en mindre kärn-
reaktor (typ en av reaktorerna 

Lokal el = miljösmart el
Ju längre väg elen överförs, desto mer av den 
försvinner på vägen. Lokalt producerad el är 
ett miljösmart alternativ.

i Lovisa), för Sveriges del pro-
duktionen i en större kärnre-
aktor (typ Oskarshamn ).

Halverade förluster
 var nätförlusterna i Fin-

land proportionellt dubbelt så 
stora som nu. Utvecklingen är 
enligt Juha Hiekkala resultat av 
en medveten strävan att välja 
rätt spänningsnivåer och led-
ningstyper för det överförings-
behov som inns. 

Han påpekar att förutsätt-
ningarna i de nordiska län-
derna är mycket annorlunda 
än de på kontinenten. Vi bor 
glest, där bor man tätt. Hos oss 
är luftledningar normen, där 
är jordkabel vanlig. Med långa 
avstånd och glest mellan abon-
nenterna ökar närförlusterna 
snabbt.

”För oss är det viktigt att vara 
proaktiv. Nya ledningsprojekt 
kräver omfattande planering 
och långa tillståndsprocesser. 
När investerarna aktiverar sig, 
är det är ett gemensamt intres-
se att vi gjort våra förstudier”, 
säger Juha Hiekkala.

Ännu en fråga handlar om 
vem som ska bokföra nätför-
lusterna och betala för den för-
svunna elen. Svenska Kraftnät 
och Fingrid tar båda ut en av-
gift för att täcka de nätförluster 
som uppstår i deras respektive 
nät.

”Genom att Svenska Kraftnät 
upphandlar samma mängd el 
som försvinner på stamnätet 
– i genomsnitt ,  TWh per år 
– är vår myndighet de facto en 
av Sveriges största elkunder”, 
konstaterar Svenska Kraftnäts 
generaldirektör Mikael Oden-
berg.

SVENOLOF KARLSSON
Vid rimfrost och fuktigt väder kan 
det höras ett fräsande ljud från 
kraftledningar. Det orsakas av att 
elektroner frigörs och accelererar 
ut i luften, där en jonisering sker. 
För detta åtgår energi, som tas 
från kraftöverföringen. 

Fenomenet kallas ”koronaur-
laddning” och uppstår när det 

elektriska fältets styrka på ledar-
ytan uppnår en viss gräns. Koro-
naförlusterna kan för 400 kV-led-
ningar vid ogynnsamma förhål-
landen vintertid vara upp till 100 
kilowatt per kilometer ledning.

Denna gräns påverkas av spän-
ningsnivån och ojämnheter på le-
darytan som rimfrost, fuktig snö 

eller vattendroppar.
I mörker kan koronaurladdning-

en uppfattas som en svagt blåak-
tig aura kring ledningen.

Nära ledningen orsakar koro-
naurladdningen också radiostör-
ningar i mellan- och långvågsban-
den.

När ledningen ”fräser”

Karl Vilhjálmsson

Juha Hiekkala, marknadsutvecklingschef på Fingrid.

Alla elnät läcker el. Ju kortare väg elen överförs, desto mindre 
är förlusterna. I det nordiska elområdet inklusive Baltikum 
motsvarar elförlusterna ungefär produktionen från fem 
kärnkraftsreaktorer, av dem en i Finland. 
Svenska Kraftnäts karta över de nordiska stamnäten.

Elsvinnet motsvarar fem kärnkraftsreaktorer
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Finlands del av fossil el ,  
procent, kärnkraftsel ,  
procent och förnybar el ,  
procent. Den faktiska andelen 
fossilt i Finlands nettoelpro-
duktion under året var ,  
procent. 

Hur klassi iceras den el som 
Finlands får in genom sin stora 
import?

”För el från Ryssland kalky-
leras residualmixen utgående 
från den ryska elmixen. För 
den el från EU-länderna som 
inte har ursprungsgarantier 
används den europeiska resi-
dualmixen”, säger Antti Paa-
nanen.

Föga styrverkan
Ett argument bakom ur-
sprungsgarantierna är att de 
ska ge en styrverkan i elsyste-
met. Johan Malinen bedömer 
att denna är ytterst begränsad.

”För de lesta kraftslag är 

priserna för låga för att ur-
sprungsgarantin ska vara ett 
verktyg för att driva fram en 
speciell elproduktion. Det 
inns många andra metoder för 

det. Ursprungsgarantin är mer 
ett sätt att boka upp vad som 
tillhör vem på ett organiserat 
sätt.”

Ursprungsmärkningens po-
sitiva effekt är att den mins-
kar frestelsen till vilseledande 
marknadsföring hos elhand-
larna, enligt Johan Malinen.

Ett exempel är ett välkänt el-
bolag som i Sverige pro ilerar 
sig som förnybart. Under en 
period lovade bolaget hundra 
procent solel till alla som ville 
ha. En granskning visade att 
den solel som bolaget faktiskt 
förfogade över motsvarade be-
hovet hos ett enda normalstort 
egnahemshus under ett år.

SVENOLOF KARLSSON

 T vå saker styr elektro-
nernas väg i elnätet: De 
tar den kortaste väg till 

elanvändaren som nätet till-
låter. Och de måste produceras 
samtidigt som elen används.

Det betyder att elproducen-
ten aldrig – inte med full sä-
kerhet – kan lova att elen från 
en viss anläggning går till en 
viss kund. Redan av det skälet 
att den el som anläggningen 
producerar kanske inte räcker 
till eller att anläggningen inte 
alltid kan hållas i drift.

Att köpa förnybar el, eller 
någon annan variant av el, be-
tyder alltså inte nödvändigtvis 
att det är sådan man får i ut-
taget.

Trots det blir det allt vanli-
gare att elsäljare säljer elavtal 
med löftet att bara en viss typ 
av el ska levereras. Hur är det 
möjligt?

Förklaringen är det system 
med ursprungsgarantier som 
införts efter politiska beslut. 
Det systemets förespråkare 
sällan säger högt är att ur-
sprungsmärkningen av el är 
frikopplad från den fysiska el-
leveransen.

Systemet är numera euro-
peiskt, men ursprunget lig-
ger i Sverige. På Energimyn-
digheten där beskriver Johan 
Malinen, som med ett myn-

dighetsperspektiv bevakar 
ursprungsmärkningen, hur 
systemet fungerar:

• Elproducenten får ett cer-
ti ikat som anger elens ur-
sprung för varje producerad 
megawattimme (MWh) el.

• Certi ikaten säljs vidare till 
elhandlarna, som i sin tur 
annullerar certi ikaten när 
elen säljs till slutkund.

• Elhandlaren är sedan enligt 
lag skyldig att redovisa elens 
ursprung på fakturan.

Problemet är att certi ikatet 
gäller i tolv månader, medan 
den el som levereras alltså 
måste produceras i samma 
ögonblick som den används. 

Ursprungsmärkningen av el 
är med andra ord frikopplad 
från den fysiska elleveransen. 
Maximalt klarar elsystemet 
i Sverige ett tidsglapp på sju 
sekunder. Så länge skulle det 
ta att släcka ner landet, om 
energitillförseln i elsystemet 
plötsligt skulle avbrytas.

”Problematiskt”
Johan Malinen tycker att syste-
met är problematiskt:

”Elnätet kan givetvis inte 
skilja på elektroner från olika 
energikällor. Men många som 
väljer en viss typ av el i sitt 

elavtal tror nog ofta att det är 
bara sådan el de verkligen får”, 
säger han.

Han beskriver ursprungsga-
rantierna som ett inansiellt 
instrument. Vad elkunderna 
de facto gör är att premiera 
el, som tolv månader bakåt i 
tiden redan producerats i sys-
temet.

Egentligen är systemet långt 
mer komplicerat än så. Ur-
sprungsgarantierna handlas i 
ett tjugotal av Europas länder, 
medan den el som används i 
regel produceras nära slutan-
vändaren.

Det ger den luriga konse-
kvensen att residualmixen 
(den ”blandning” av el som 
den kund får som tecknar ett 
ospeci icerat elavtal) i Sverige 
för  beräknades till  pro-
cent fossil, trots att bara –  
procent av den svenskprodu-
cerade elen i verkligheten kom 
från fossila energikällor.

”Miljövärdet av den svenska 
elen har sålts till övriga Euro-
pa, och indirekt har vi därifrån 
fått in fossil el i bokföringen”, 
förklarar Johan Malinen.

Greenwashing
En kritik mot systemet är att 
den inbjuder till greenwash-
ing, ”ett sätt för smutsiga el-
producenter att få sin elför-

”Kompromiss med  sanningen”
En elkund kan i verklig-
heten inte bestämma 
hur den el som levereras 
i den egna elkontakten 
ska vara producerad – 
det är fysiskt omöjligt.

Det system för 
ursprungsmärkning 
av el som politikerna 
infört är i praktiken 
missledande – ”en 
kompromiss mellan 
vad som är sant och 
administrativt möjligt”, 
enligt Johan Malinen på 
Energimyndigheten i 
Sverige.

Ursprungsmärkning av el är en invecklad historia 
säljning att se snygg ut”, enligt 
Johan Malinen.

Att skrota systemet skulle 
dock ge andra problem:

”Det skulle inbjuda aktörer 
att göra overi ierbara påstå-
enden om sin el, till exempel 
elhandlare som inte har någon 
egen produktion. Man hamnar 
lätt i en debatt om varifrån 
elen egentligen kommer, det 
blir så obegripligt komplice-
rat”, säger Johan Malinen.

En felkälla är också att en 
viss procent av elen försvinner 
på vägen från produktionen 
till slutanvändaren (se artikel 
på föregående uppslag). Hur 
nätförlusterna ska hanteras i 
ursprungsmärkningen är inte 
utrett.

Johan Malinen reagerar själv 
över kon likten mellan de fy-
siska och inansiella elsyste-
men och den långa tid som ur-
sprungsgarantierna gäller.

”Jag ser valet av tolv måna-
der som en kompromiss mel-
lan vad som sant och adminis-
trativt möjligt. Systemet skulle 
vinna i trovärdighet med en 
kortare period”, säger han. 

Med dagens mål att mäta 
elförbrukningen timvis, vad 
hindrar att ursprungsgaran-
tierna utfärdas för en timme? 

”Om garantierna ska annul-
leras timvis, måste också en 

residualmix räknas ut varje 
timme. Med dagens teknik och 
regelverk är det tyvärr prak-
tiskt omöjligt.”

”Man kan också fråga vad 
det innebär i mervärde om 
slutkunden får en idé om elens 
ursprung som är nästan sann, 
men ändå inte riktigt”, säger 
Johan Malinen.

Inte samma genomslag
I Finland har politikerna inte 
gått lika långt i fråga om ur-
sprungsgarantier som i Sveri-
ge, och systemet har heller inte 
fått samma genomslag.

”Hos oss måste sedan juli 
 ursprungsgarantier ges 

för den el som säljs som förny-
bar. I motsats till Sverige kan 
ursprungsgarantier inte ges 
för till exempel kärnkrafts-
el”, berättar Antti Paananen, 
marknadsdirektör på den in-
ländska Energimyndigheten.

Under  var ,  procent 
( ,  av ,  TWh) av netto-
produktionen av el i Finland 
förnybar. För drygt  procent 
av denna förnybara el skaffade 
elhandlarna ursprungsgaran-
tier.

Som jämförelse utgjordes 
 residualmixen (alltså den 

andel av elkonsumtionen som 
elförsäljaren inte har skaffat 
ursprungsgarantier för) för 

MINIMIKRAVET är en ursprungsmärkning av elen i kategorierna 
förnybart, kärnkraft och fossilt. Inget hindrar att ursprunget specifi -
ceras mer detaljerat.

För att hantera systemet på europeisk nivå tillämpas ett system 
EECS (European Energy Certifi cate System) skapat av AIB (Associa-
tion of Issuing Bodies), en samarbetsorganisation för de myndighe-
ter och företag som utfärdar ursprungsgarantier.

Bakom beräkningsmodellerna (RE-DISS, Reliable Disclosure Sys-
tems for Europe) står det fi nländska företaget Grexel.

Gun-Marie Wiis Karl Vilhjálmsson

Johan Malinen, 

Energimyndigheten Sverige.

Antti Paananen, Energimyndigheten, 

Finland.
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T ysklands omställning 
mot förnybara bränslen 
inleddes på allvar med 

den lag, EEG (Erneuerbare 
Energien Gesetz), som antogs 
våren . Fukushimaka-
tastrofen  ledde till ett 
snabbt linjeval att landet ock-
så skulle fasa ut kärnkraften 
till .

Inom ramen för EEG-lagen 
har de förnybara energikäl-
lorna byggts ut kopiöst, sol-
cellerna med   mega-
watt fram till slutet av . 
Det är mer än tre gånger den 
sammanräknade effekten i 
Finlands alla kraftverk. Till-
sammans svarade i jol ,  
miljoner solelanläggningar 
för ,  procent av Tysklands 
elproduktion.

Bakom utbyggnaden inns 
en fast stödtariff som beviljas 
solcellsägaren för  år. Tarif-
fen toppade  med osan-
nolikt höga  cent/kWh. För 
senare ibruktagna anlägg-
ningar har tariffen gradvis 
sänkts, i dagsläget till drygt  
cent/kWh, men genomsnittet 
kommer länge än att ligga på 
nivån  cent/kWh. 

Stödet inansieras inom ra-

men för en EEG-avgift – i år 
,  cent/kWh – som tillsam-

mans med moms läggs på den 
övriga elkostnaden. Det har 
dragit upp det tyska elpriset 
till nivån  cent/kWh, inklu-
sive nätavgift, för slutkund. 

 överfördes genom EEG-
avgiften ,  miljarder euro i 
stöd till producenterna av för-
nybar el, varav solcells ägarna 
ick ,  miljarder euro. Belop-

pet väntas öka fram till , 
då effekten börjar märkas av 
att  år gamla anläggningar 
fasas ur stödsystemet.

Största delen av solcellselen 
är befriad från EEG-avgiften, 
och energiintensiv industri 
betalar bara en mindre del av 
den. I stället landar bördan 
på de hushåll som inte äger 
solceller eller andra källor av 
förnybar el.

Satsningen på solceller gav 
inledningsvis tyska tillver-
kare ett ledarskap, i ett skede 
var sju av de tio största sol-
cellsföretagen tyska. I dag 
har alla sju konkursat eller 
köpts upp. I en färsk över-
sikt förklarar Harry Wirth på 
Fraunhofers institut för solen-
ergisystem att de tyska före-

tagen ”dramatiskt har förlorat 
marknadsandelar som följd 
av beslutsam industripolitik i 
Asien”.

Sammanlagt hade de för-
nybara energikällorna  
en andel på ,  procent av 
elproduktionen i Tyskland. 
Sett till all energianvändning 
– om också uppvärmning och 
drivmedel inkluderas – har 
Tyskland dock långt kvar till 
målet: i jol var  procent fos-
sil energi,  procent kärnen-
ergi och  procent förnybar 
energi.

Det är också ett faktum att 
de tyska koldioxidutsläppen 
inte längre minskar. Siffrorna 
för  och  var nästan 
identiska.  var de tyska 
koldioxidutsläppen  mil-
joner ton, varav  miljoner 
från energisektorn.  var 
siffrorna  respektive  
miljoner ton. 

Enligt preliminära uppgif-
ter steg de tyska koldioxidut-
släppen åter under . Den 
of iciella siffran har ännu inte 
getts.

SVENOLOF KARLSSON

Dyr tysk omställning
Tysklands hyllade 
energiomställning 
driver på utveck-
lingen av förnybar 
energi. Men kost-
naden är enorm och 
landets koldioxid-
utsläpp minskar inte.

Statistiken över den tyska elproduktionen vecka 3 i år (18–24 januari). Vindens och solens bidrag räckte inte långt.

Källor: Bundesnetzagentur, Fraunhofer ISE, 
Agora Energiewende

Källa: Fraunhofer ISE.

H errfors är med sina röt-
ter i -talets bör-
jan det äldsta bolaget i 

Katternögruppen och också 
störst, både vad gäller el- och 
värmeproduktion och antal 
kunder.

Med åren har Herrfors elpro-
duktion vuxit kraftigt, framför 
allt genom de satsningar som 
Katternögruppen gjort aktivt 
på många håll och i olika före-
tagskonstellationer. 

Vägledande har för Kat-
ternöbolagen varit att söka 
lösningar som kommer lokal-
samhället till nytta. I ledaren 
i denna tidning sammanfattar 
Stefan Storholm några av för-
delarna med det.

Till detta kommer de mil-
jöfördelar som hör ihop med 
att elen produceras i Katter-
nöregionen. Många kunder är 
spontant positiva till närpro-
ducerad el.

Historiskt har Katternöbola-
gen varit pionjärer i förhållan-
de till de miljöpolitiska målen. 
Ett exempel är storsatsningen 
på biomassan i Alholmens 
Kraft, innan politikerna ännu 
hade börjat subventionera bio-
energin.

Den senaste större sats-
ningen gäller vindkraftsel, där 
Katternögruppen numera hör 
till de ledande producenterna 
i Finland. Herrfors har även 
tagit steget att bli solelsprodu-

cent, om än ännu bara som en 
försöksverksamhet.

Stöder Finlands miljömål
Valet att leverera ”grön” el som 
standard till privatkunderna 
kan också ses som Herrfors 
respons på myndighetskravet 
att elproducenterna, sedan i 
jol, måste speci icera andelen 

förnybar el i sin elportfölj. 
”Finlands of iciella miljömål 

är att öka andelen förnybar el, 
och vi vill markera att vi delar 
det målet. Samtidigt vill vi med 
beslutet helt enkelt ge en sak-
lig upplysning. Det inns en de-
batt, som utvecklat sig särskilt 
i Sverige, om vad som är ’ in’ 
och ’ful’ el. Vi vill att våra pri-
vatkunder ska veta att den de-
batten inte är relevant i fråga 
om leveransen till dem”, säger 
Stefan Storholm.

Herrfors produktionsmix 
bestod i jol till närmare två 
tredjedelar av förnybar el, vil-
ket väl räckte till för privat-
kunderna.

Samtidigt är detta med 
”grön” el en komplicerad frå-
geställning (se det föregående 
uppslaget, s. – ). Det går 
inte att särskilja elektroner i 
elnätet utgående från hur de 
uppkommit. Att ursprungs-
märka ”grön” el kan bara han-
teras som en bokföringsfråga 
i efterhand, efter att elen pro-
ducerats.

”Lika lite som någon annan 
elproducent kan vi lova att 
elen från en viss anläggning 
alltid går till en viss kund. Men 
vi kan lova både att elen alltid 
är grön, med de de initioner 
som politikerna bestämt, och 
att den i normalfallet är lokalt 

producerad”, säger Stefan Stor-
holm.

Skulle det uppstå lägen när 
Herrfors egen elproduktion 
inte räcker till, skaffar bolaget 
ursprungsgarantier för den el 
som köps från annat håll.

Hur ser du på att ursprungs-
märkningen av el ofta miss-
uppfattas av kunderna?
”Jag kan bara hålla med den 
svenska Energimyndighetens 
talesman Johan Malinen (se 
föregående uppslag) om risken 
för att ursprungsmärkningen 
misstolkas, men det är det sys-
tem politikerna beslutit om”, 
säger Stefan Storholm.

Om man som kund hos Herr-
fors inte vill ha förnybar el, hur 
gör man då?
”Meddela vår kundtjänst. Då 
får man el ur den mix som sak-
nar ursprungsgarantier”, sä-
ger Stefan Storholm.

Hur gör kunder hos andra före-
tag i Katternögruppen, om de 
också vill försäkra sig om att 
få förnybar el?
”Meddela kundtjänsten i res-
pektive bolag. Tack vare Kat-
ternögruppens satsningar på 
förnybar elproduktion kan alla 
bolag i gruppen erbjuda förny-
bar el.”

SVENOLOF KARLSSON

Förnybar el till alla
Herrfors tar historiskt steg gentemot privatkunderna

Numera är ”grön” el 
standarden för Herrfors 
leveranser till privatkun-
derna. ”Vi vill fortsätta 
att ligga i frontlinjen i 
fråga om de miljöpolitis-
ka målen”, säger Herr-
fors vd Stefan Storholm, 
tillika koncernchef för 
Katternö.

År 1921 togs två för sin tid stora vattenkraftverk i bruk i Kållforsen respektive 
Långforsen – båda senare en kärna i bolaget Herrfors. Herrfors kraftverk foto-
graferat för några år sedan.

Stefan Storholm.

Mats Sandström
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Påståenden och fakta i klimat  frågan
Det konstiga vädret visar 
att klimatet förändrats
Falskt. Väder och klimat är 
olika saker. Vädret växlar stän-
digt och är till sin natur kao-
tiskt. Vare sig vi får en mycket 
varm eller kall vinter  är 
det bara fråga om oförutsäg-
bart väder.

Klimat är det ”sammanlag-
da” vädret över en lång tids-
period. Klimatprofessorn Len-
nart Bengtsson anser att man 
bör laborera med perioder på 
åtminstone  år, för att det 
ska vara meningsfullt att söka 
en trend i den ständiga klimat-
förändringen. 

De meteorologiska institut-
en använder vanligen -års-
perioder som jämförelseperi-
od. När man i väderprognosen 
säger att vädret nästa vecka 
blir varmare eller kallare ”än 
normalt”, jämför man med 
medeltemperaturen för perio-
den – .

Det inns naturliga tempera-
turtrender över både kortare 
och längre perioder. Naturen 
har inget ”normalväder” eller 
någon ”normal” temperatur.

Det kan också påpekas att 
trender över så små områden 
som Finland inte tillåter någ-
ra slutsatser om globala tren-
der. Enbart Stilla havet är  
gånger större än Finland, så i 
jämförelse är Finland försum-
bart.

Det är varmare än någonsin
Falskt. Jordens temperatur 
har under årmiljonerna varie-
rat enormt. Just nu lever vi i en 
värmeperiod mellan istider, 
men trots det är klimatet i det 
långa perspektivet kallt. Under 
två tredjedelar av jordens his-
toria har medeltemperaturen 
varit minst sju grader högre än 
i dag.  

För   år sedan växte has-
sel i Vuotso, under bronsåldern 
ek i Rovaniemi. Även vikingati-

den, då nordborna kolonise-
rade Grönland, var uppenbart 
en varm period. Sedan följde 
en nedkylning, ”Lilla istiden”, 
som påverkade klimatet fram 
till början av -talet. 

De senaste hundra åren vi-
sar globalt en trend mot hö-
gre temperatur omkring åren 

– , sjunkande tempe-
ratur – , ökande igen 

– , varefter tempera-
turen ökat bara obetydligt el-
ler kanske stått stilla. De olika 
institut som mäter temperatu-
ren strider om saken. 

FN:s klimatpanel tar sin ut-
gångspunkt i den temperatur 
som rådde innan industrisam-
hället blev storskaligt och på 
allvar började bidra till ökad 
koldioxidhalt i atmosfären. 
Men ingen säker kunskap inns 
alltså om hur de underliggande 
naturliga temperaturtrender-
na ser ut.

Klimatprofessorn Lennart 
Bengtsson har kommenterat 

att temperaturökningen i vår 
tid hittills varit så obetydlig, 
att ingen skulle ha märkt den, 
om meteorologerna inte hade 
gjort affär av den.

Stormarna blir allt värre
Falskt. Denna uppfattning, 
som sprids av både påven och 
president Obama, måste rim-
ligtvis tillskrivas det mediala 
samhällets benägenhet att lyf-
ta fram dramatiska händelser 
och globaliseringen i nyhets-
bevakningen. Människor har 
alltid fascinerats och skrämts 
av extremväder, men sådant är 
inte vanligare nu än förr.

Den slutsatsen dras tydligt 
också i klimatpanelen IPCC:s 
senaste rapport (från ). 
Se i faktarutan uppe till höger 
ett exempel hur klimatpanelen 
formulerar sig.

Det inns problem med 
IPCC:s rapporter. Dels omfång-
et – enbart den vetenskapliga 
delen av den senaste rappor-

ten är på   sidor. Dels det 
tendentiösa greppet att be-
skriva alla förändringar av kli-
matet som något negativt. Men 
framför allt är problemet den 
sammanfattning för besluts-
fattare som görs av rapporten. 
Sammanfattningen utformas 
inte i en transparent veten-
skaplig process, utan av poli-
tiska representanter bakom 
slutna dörrar.

Människans växthusgas-
utsläpp höjer temperaturen
Sant. Men saken måste ges 
rätt proportioner. Utan växt-
huseffekt i atmosfären skul-
le jorden vara  grader kall-
lare och en mycket ogästvän-
lig plats.

Enligt naturlagarna ger en 
fördubbling av halten koldi-
oxid i atmosfären, förutsatt att 
alla andra koncentrationer av 
växthusgaser är oförändrade, 
en höjning av temperaturen 
med drygt en grad Celsius (Ste-

fan-Boltzmanns lag). Under de 
senaste femtio åren har halten 
koldioxid ökat från omkring 

 till  ppm (miljonde-
lar). Med andra ord har bland 

  luftmolekyler antalet 
koldioxidmolekyler ökat från 
tre till fyra.

Det striden gäller är i vilken 
mån också andra faktorer på-
verkar temperaturen (uppåt 
eller neråt) i atmosfären, fram-
för allt vattenångans roll (vat-
tenånga är den dominerande 
växthusgasen). Trots massi-
va forskningsinsatser har alla 
klimatmodeller hittills visat 
fel.

IPCC:s nyaste rapport läm-
nar frågan helt öppen genom 
att ge ett så vitt spann som , –

,  grader Celsius högre tem-
peratur för fördubblad koldi-
oxidhalt. Det är samma osäker-
het som i IPCC:s första rapport 
från .

Den svaga temperaturök-
ningen de senaste två decen-
nierna tyder på att klimat-
känsligheten är låg. En rad 
nyare studier av renommera-
de klimatforskare ger stöd för 
detta.

När man i klimatpolitiken ta-
lar om ”tvågradersmålet”, byg-
ger man alltså på en helt god-
tycklig siffra. Man ger sken av 
att kunna styra klimatet, un-
gefär som att vrida på en ratt. 
Men det enda rimliga vi kan 
säga är att det på lång sikt tro-
ligen kommer att bli lite var-
mare i världen.

Ökad värme innebär en 
katastrof för människan
Falskt. Det inns ingen global 
medeltemperatur som är ide-
alisk för mänskligheten. Stark 
kyla och stark värme innebär 
båda nackdelar, och de fac-
to dör ler människor i dag av 
köld än av värme. 2

I själva verket gynnas 
mänskligheten av en tempe-
raturhöjning upp till två gra-

der Celsius, enligt de kalkyler 
som bland andra statistikern 
Bjørn Lomborg gjort baserat 
på utgångspunkterna i IPCC:s 
rapport. Bland annat bidrar ett 
varmare klimat till att det väx-
er bättre.

Bjørn Lomborgs slutsats är 
att fokus i de politiska klimat-
ambitionerna ligger fel. Om 
målet är att rädda människo-
liv och öka livskvaliteten, får 
vi mycket mer för pengarna ge-
nom sådant som att bekämpa 
malaria eller ge spädbarn i fat-
tiga länder tillskott av spåräm-
nen och mineraler i födan.

Koldioxid är en farlig gas
Falskt. Koldioxid är ogiftigt 
och en förutsättning för livet 
på jorden. Tack vare koldioxi-
den fungerar fotosyntesen. I 
den luft som genom andning-
en passerar våra lungor hund-
radubblas koldioxidhalten. 
Tack vare detta bidrar vi till att 
växtligheten frodas på jorden.

Mer koldioxid ökar alltså lö-
ven på träden och gräset på 
marken och förbättrar skör-
darna. En global studie  kom 
till resultatet att mängden 
grönska på jorden tack vare 
ökad koldioxidhalt ökade med 

 procent under perioden 
– .

Se även illustrationen till 
vänster.

Experterna är eniga 
om klimathotet
Falskt. Att koldioxid är en vär-
medrivande faktor i atmosfä-
ren ifrågasätts knappast av nå-
gon seriös forskare. Men någon 
enighet om hur koldioxiden 
samverkar med andra faktorer 
i atmosfären inns inte, vilket 
diskussionen i den vetenskap-
liga delen av IPCC-rapporten 
tydligt visar.

Ett problem är ett medierna 
nästan aldrig beskriver osä-
kerheterna. Många artiklar 
skrivs uppenbart utan någon 

3 Donohue et al (2013)

1 Klimatprofessor Atte Korhola i 
Helsingin Sanomat

Vad IPCC:s rapport säger

Den vetenskapliga delen av IPCC:s senaste rapport (2013) kommer 
efter genomgång av det aktuella forskningsläget vad gäller tropiska 
cykloner i framtiden till de här slutsatserna – den första för perioden 
fram till 2050, den andra för perioden 2050–2100. 

“There is low confi dence in basin-scale projections of changes in 
the intensity and frequency of tropical cyclones (TCs) in all basins 
to the mid-21st century.” (s. 956, kapitlet “Near-term Climate Chan-
ge: Projections and Predictability”)

Här sägs alltså att de projektioner som gjorts för tropiska cyklo-
ner i alla aktuella havsområden fram till mitten av det här seklet 
visar låg konfi dens vad gäller förändringar i intensitet och frekvens.

“… clearly detectable increases may not be manifest for decades 
to come. […] the predicted increases in the frequency of the strong-
est Atlantic storms may not emerge as a statistically signifi cant sig-
nal until the latter half of the 21st century...” (s. 1250, kapitlet “Cli-
mate Phenomena and their Relevance for Future Regional Climate”)

Här sägs i den första utsagan att en ökning (av tropiska cykloner) 
som går att detektera tydligt inte torde uppträda under de närmast 
kommande decennierna. I den andra utsagan sägs att någon sta-
tistiskt urskiljbar ökning av frekvensen av de starkaste atlantiska 
stormarna inte torde kunna urskiljas förrän under senare delen av 
seklet.

Eventuellt kan de starkaste stormarna alltså bli något fl er 50 eller 
100 år framåt i tiden. I media ges återkommande plats åt påståen-
den att stormarna redan i dag blivit värre på grund av klimatföränd-
ringen.

Så här olika utvecklas ris (upptill) och kavelhirs (nedtill) under olika koncentrationer av koldioxid i luften. Ur studie 
publicerad av den världsledande forskaren Susanne von Caemmerer i Science 2012. Vid tidpunkten för studien var kol-
dioxidhalten i luften 390 ppm (miljondelar).

Vad är Katternös hållning i klimatfrågan?

Koncernens vd Stefan Storholm svarar så här:
”Vi tar frågan på största allvar. Klimatfrågan är central när politi-

kerna utformar energipolitiken. Både vi som branschaktör och poli-
tikerna gynnas av ett mångsidigt och kvalifi cerat beslutsunderlag. 
Det är en anledning till att vi i vår tidning gärna lyfter fram fakta och 
synpunkter som de traditionella medierna försummar eller väljer 
bort.”

”Vad gäller Katternös investeringar har vi från en miljösynpunkt 
ofta varit föregångare, till exempel i fråga om biomassa och vind-
kraft. Ser man till andelen förnybar energi i energimixen ligger vi 
långt över genomsnittet i Finland. Vi har parallellt en ambition att 
bidra till ett starkt lokalsamhälle och har därför strävat till att bli 
oberoende av energitillförsel utifrån.”

”Tyvärr underskattar man i debatten ofta att ett samhälle som ska 
vara hållbart och ha utvecklingskraft måste kunna lita på att el och 
värme fi nns till hands på trygga och konkurrenskraftiga villkor.” 
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genomgång av källorna. Ett 
annat ilter för vad som sägs 
i frågan är att det i vår del av 
världen är opportunt att ut-
trycka oro för klimatet. Men 
den enkla sanningen är att 
naturlagarnas sätt att fungera 
inte avgörs genom åsiktsbild-
ning eller omröstning.

Vår lott som människor är 
att försöka förstå processer-
na i naturen bättre än hittills 
och att inrätta våra liv utgåen-
de från att vi aldrig säkert kan 
veta hur utvecklingen blir.

JARL AHLBECK
SVENOLOF KARLSSON

2 Gasparrini A, et al,  Lancet (2015).
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Forskare vid laboratoriet för 
organisk elektronik, Linkö-
pings universitet, har tagit 
fram ett ”power paper”, som 
satt världsrekord i samtidig 
ledningsförmåga för joner och 
elektroner. Med andra ord lag-
rar energi.

”Energipappret” ser ut och 
känns som ett plastigt papper. 
En platta, femton centimeter i 
diameter och någon tiondels 
millimeter tjock, kan på bara 
ett par sekunder lagra  F (fa-
rad). Materialet går att ladda 
upp hundratals gånger.

Grunden i materialet är cellu-
losa ibrer som i en högtrycks-
process i vatten spräckts sön-
der till ibrer inte större än  
nanometer i diameter. Cellulo-
sa ibrerna ligger i en vatten-
lösning och när en elektriskt 
ledande polymer tillförs, även 
den i vattenlösning, lägger po-
lymeren sig som en tunn hinna 
runt ibrerna.

”De omspunna ibrerna lig-
ger som ett nystan och vätskan 
i hålrummen mellan ibrerna 
fungerar som elektrolyt”, för-
klarar doktoranden Jesper 
Edberg, en av författarna till 
en artikel som forskargruppen 
publicerat i tidskriften Advan-
ced Science.

Tunna ilmer som fungerar 
som kondensatorer inns se-
dan tidigare, men detta är 
första gången man lyckats till-
verka materialet i tre dimen-
sioner.

Till skillnad mot dagens bat-
terier och kondensatorer är 
energipappret tillverkat av 
enkla råvaror – cellulosa och 
en lätt tillgänglig polymer. Det 
har låg vikt, är vattenfast och 
inga tungmetaller krävs. Ut-
maningen är att få fram meto-
de r för tillverkning i industri-
ell skala.

Lagrar el i papper

Tjommen och Turbin, urstarka 

ardennerhästar, i aktion.

Energisparlampor kräver mer 
el och ger sämre ljus än vad 
som anges på förpackningen. 
EU har känt till saken, men inte 
agerat. Detta enligt tidningen 
Süddeutsche Zeitung, som hän-
visar till en rapport från den 
europeiska miljöbyrån EEB. 

Enligt EEB-rapporten har 
tillverkarna medvetet utnytt-

jat kryphål i reglerna för hur 
effektiviteten i lamporna ska 
mätas. Som konsekvens har 
konsumenterna i Europa an-
vänt mer el för lamporna än 
tillverkarna angett – el som 
årligen kostat konsumenterna 
två miljarder euro extra.

Energisparlamporna – alla 
typer av dem – har enligt EEB 

även sämre ljusutbyte än vad 
tillverkarna angett. 

Süddeutsche Zeitung uppger 
att EU känt till fusket sedan 

 utan att agera. En tales-
person för EU-kommissionen 
förklarar för tidningen att 
strängare regler för tolerans-
avvikelser vid mätningar av 
lamporna nu är på gång. 

Fusk med energisparlampor

Ellagring är ett hett forsk-
ningsämne. Nu meddelar 
kraftverket Crescent Dunes i 
Nevada, USA, att man baserat 
på solkraft klarar att produ-
cera el nästan dygnet runt.

Processen fungerar så att 
det re lekterade solljuset från 

  speglar dagtid hettar 
upp en saltlösning till  gra-
der Celsius. Den heta lösningen 
sparas i en tank och används 
sedan för att hetta upp vatten 
till ånga, som i sin tur driver en 
elturbin. Enligt kraftverksbyg-
garen Solar Reserve kan man 
med effekten  megawatt 
producera el i upp till tio tim-
mar efter solnedgången.

Problemet är priset på elen, 
som beräknas bli ungefär  
euro/MWh – då har betydande 
statliga subventioner inte räk-
nats in i priset.

Crescent Dunes har likheter 
med ett annat solkraftprojekt i 
USA, det upphaussade Ivanpah 
i Kalifornien med Google som 
med inansiär. Där re lekteras 
solljuset från   speglar 
mot en solfångare på ett  
meter högt torn som tar till-
vara värmen för att generera 
vattenångan.

Efter två år i drift framgår 
att det jättelika Ivanpah (  
megawatt) inte motsvarat 
förväntningarna. Fullastfak-
torn har enligt senast tillgäng-
liga uppgifter hållit sig på –  
procent, att jämföra med utlo-
vade  procent. Också ett stort 
antal fåglar har fått betala pri-
set genom att de bränts ihjäl av 
de koncentrerade solstrålarna.

Solel på natten

När Svenska Kraftnät i somras 
röjde skog gick uppdraget till 
hästarna Tjommen och Turbin. 

Skogsröjningen behövdes i 
samband med den nya kraft-
ledningen Sydvästlänken, vars 
dragning mellan Nässjö och 
Värnamo går genom ett käns-

ligt naturområde där marken 
är blöt.

Vanliga skogsmaskiner skul-
le ofrånkomligt ha lämnat sto-
ra spår i terrängen, men tack 
vare Tjommens och Turbins 
insatser minimerades mark-
skadorna avsevärt. 

Med två äkta hästkrafter – 
för var och en samlade i  
kilo egen vikt – fraktade Tjom-
men och Turbin lugnt och tål-
modigt bort alla virkeslass 
med Anders Rosenqvist som 
engagerad förare. 

”Avverkningen är nödvändig 

för att den nya ledningen ska 
vara skyddad från nedfallande 
träd. Skotning av virke med 
häst är skonsamt för underla-
get och kan utföras även vid 
trånga skogspassager”, säger 
Guy Mondzo. projektledare på 
Svenska Kraftnät.

Ett riktigt hästjobb 

Sedan mitten av januari leve-
rerar Sotenäs kraftverk ut-
anför Lysekil på den svenska 
västkusten el till det svenska 
elnätet. Det speciella är kraften 
produceras  kilometer ute till 
havs genom vågkraft.

Tekniken baseras på våg-
kraftsaggregat placerade på 
havsbotten med idén att ut-
nyttja höjdskillnaden mellan 
vågtopp och vågdal. Aggrega-
ten är förbundna med bojar på 
ytan som fångar upp vågornas 
rörelseenergi, som omvand-
las till elenergi i generatorerna. 

Aggregaten är i sin tur sam-
mankopplade med varandra 
genom undervattensställverk 
till en vågkraftspark, som via 
en sjökabel är kopplad till det 
landbaserade elnätet. 

Det första skedet handlar om 
 generatorer med en sam-

manlagd effekt på omkring  
megawatt. Om allt förverkligas 
enligt plan, ska vågkraftverket 
bli tio gånger så stort.

En svaghet med vågkraften 
är att den inte är reglerbar och 
att den är alltför dyr.

”Även om det kommersiella 

genombrottet för vågkraft för-
modligen ligger ett antal år 
fram i tiden är det viktigt att 
testa och lära”, kommenterar 
Fortumchefen Risto Andsten.

Sotenäs vågkraftverk inan-
sieras av Fortum, den svenska 
Energimyndigheten och före-
taget Seabased, som anlitar 
forskare vid Ångströmlabora-
toriet vid Uppsala universitet.

Första elen från vågkraft

Thor Balkhed

Tomas Arlemo

17 000 speglar fångar upp solljuset.

Crescent Dunes
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Källa: Rolf Schuster
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Klotillustrationerna har gjorts av pro-

fessorn i fysisk geografi  Ole Humlum 

på basis av dataleverantören GISS. 

Kloten visar månadens medelavvikelse 

från medeltalet 2005–2014.

Varmt fjolår

Över 2 400 nya kolkraftverk 
är under byggande eller pla-
nering i världen fram till , 
enligt en rapport som i sam-
band med Parismötet presen-
terades av fyra klimatorgani-
sationer, bland dem det kända 
Potsdaminstitutet.

Kina står för nästan hälften 
av de nya kolkraftverken, med 

 under byggande och  
övriga planerade. Indien är i 
färd med att bygga  och har 

 under planering. Andra 
länder som satsar stort på kol 
är Turkiet (  nya kraftverk), 
Filippinerna ( ) och Japan 
( ). Inom EU är  nya kol-
kraftverk på gång.

Det är i normalfallet fråga 

om enorma anläggningar, i ge-
nomsnitt  megawatt. Om 
alla de   nya kraftverken 
byggs, tillför de en effekt på 
hela   gigawatt. Det är  
gånger mer än den maximala 
effekt som stamnätsoperatö-
ren Fingrid kalkylerar med hos 
Finlands alla kraftverk i dag.

Enligt rapporten kommer 
enbart de nya kolkraftverken 
att  emittera ,  miljarder 
ton koldioxid årligen. Tillsam-
mans med existerande kol-
kraftverk med en kalkylerad 
teknisk ”livstid” efter  
kommer kolkraften i så fall att 
ge utsläpp på  miljarder ton 
per år. 

De utsläppen skulle med  

procent överskrida det medi-
anvärde man inom IPCC räk-
nar med, om det så kallade två-
gradersmålet ska kunna nås. 

Kanske är nu ändå en om-
svängning på gång i Kina. Lan-
det har under senare år stängt 
många mindre kolgruvor och 
lovat att landets fossila bräns-
leanvändning ska sluta öka 

. 
Precis efter årsskiftet med-

delade Kinas energimyndig-
het att ”inga nya kolkraftverk 
kommer att tillåtas i princip” 
under de kommande tre åren 
och att man kommer att ge 
grönt ljus för en rad nya kärn-
kraftverk längs den kinesiska 
kusten.

2 400 nya kolkraftverk

När tillverkning och skrotning 
räknas in blir talet om miljöbil 
bara en tom förhoppning. Inte 
ens Tesla kan kalla sig miljöbil. 
I verkligheten släpper Tesla ut 
minst lika mycket miljöskad-
liga substanser som Volkswa-
gen, när man räknar in vad 
som sker vid tillverkning och 
skrotning, enligt Anders Welin 
i tidningen Ny teknik.

Han nämner att den tradi-
tionella förbränningsmotorn 
har fått konkurrens av bat-
teridrivna elmotorer och att 

bilarna har fått stora delar av 
karosserna ersatta med mate-
rial som aluminium, höghåll-
fasthetsstål, kol iber och plast. 

”I dag redovisas enbart ut-
släppen ur avgasröret till typ-
godkännande myndigheter. 
Men då de nya materialen har 
olika tillverkningsprocesser 
och följaktligen olika påverkan 
på miljön, inte minst utsläpp av 
koldioxid, blir det omöjligt att 
göra rättvisande jämförelser”, 
säger Anders Welin.

Även tillverkningen av bat-

terierna för med sig betydande 
utsläpp. 

I den jämförelse som Anders 
Wedin gjort har en Tesla, som 
totalt körs  kilometer, 

 g/km koldioxid utsläpp un-
der sin livstid. Om laddning 
inte sker med förnybar el, till-
kommer ytterligare betydande 
utsläpp.

Anders Welin är tidigare 
auktoriserad revisor som 
bland annat arbetat med 
granskning av hållbarhetsre-
dovisningar.

”Det fi nns inga miljöbilar”

Kolkraftspionjären på -ta-
let, Storbritannien, producerar 
i dag  procent av sin el med 
kolkraft, och enligt politiska 
beslut ska de resterande kol-
kraftverken stängas till .

Enligt kritiker har landets 
politiker alltför sent insett pro-
blemen med att ersätta utrang-
erade väderoberoende kraft-
produktion med vindkraft. Ris-
kerna för effektbrist vid högbe-
lastning under kalla vinterda-
gar har snabbt vuxit.

Som motåtgärd har den brit-
tiska regeringen beslutit stöda 
ny kärnkraft i Hinkley Point 
genom att garantera kraftbola-
get ett fast elpris under  år på 
motsvarande  euro/MWh. 

Trots löftet, som regeringen 
konsekvent beskriver som en 
satsning på grön el, tvekar 
kraftbolaget.

En annan storsatsning gäl-
ler subventioner till dieselag-
gregat, som snabbt kan sättas 
i drift när effektbrist hotar. Så-
dana dieselaggregat inns ut-
spridda över landet med en 
sammanlagd effekt på   
megawatt.

Den årliga subventionen till 
dem motsvarar enligt den se-
naste uppgiften  miljoner 
euro.

Ersätter kol 
med diesel

Detta kolkraftverk i Ferrybridge stängs 

ner nu i mars...

...I stället står ett stort antal diesel-

aggregat beredda att producera el.

u 2015 var det varmaste år som 
Meteorologiska institutet uppmätt i 
Finland. Värmetoppar (jämfört med 
medeltemperaturen) inföll i februa-
ri-mars och november-december. I 
juni-juli var det klart kallare än ge-
nomsnittligt.

Länge såg året ut att få ovanligt få 
stormdagar, men elva stormdagar i 
november och december drog upp 
siffran till medelnivån 21 dagar.

Nytt årsnederbördsrekord för Fin-
land, 1242 millimeter, noterades i 
Puolanka. I genomsnitt var året nå-
got mer regnigt än vanligt.

Globalt drevs temperaturen mot 
slutet av året uppåt allt mer av den 
pågående El Niño – ett återkom-
menade väderfenomen baserat 
på uppvärmning och avkylning av 
vattnet över ett bälte runt ekvatorn 
i Stilla havet.

Globalt blev 2015 det varmaste 
året i modern tid – eller det tred-
jevarmaste året. Det beror på vilka 
temperaturserier man väljer. Enligt 
de två satellitmätta serierna (RSS, 
UAH) var 1998 och 2010 de varmas-
te åren. Enligt serierna HADCRUT, 
GISS och NCDC var 2015 varmast.

De allt större skillnaderna mellan 
mätserierna innebär ett växande 
trovärdighetsproblem. Detta ökar 
ytterligare genom att särskilt se-
rierna GISS och NCDC om och om 
igen justerar temperaturerna retro-
aktivt långt tillbaka i tiden. Med det 
förändras hela tiden också de histo-
riska referensvärdena. 

Enbart sedan 2010 har GISS änd-
rat de historiska temperaturerna 35 
gånger. Som effekt har till exempel 
året 1910 blivit 0,25 grader kallare 
jämfört med året 2000 (skillnaden 
har på fem år ökat från 0,45 grader 
till 0,7 grader).

De här ”administrativa” ingrep-
pen innebär ett tillskott i tempera-
turökningen för 1900-talet med 56 
procent, konstaterar professor Ole 
Humlum, som registrerat tempera-
turjusteringarna sedan 2008.

Det är förståeligt, enligt Humlum, 
om man i något fall kan behöva jus-
tera gamla temperaturdata, om man 
i efterhand upptäckt en felkälla. 
Men han förstår inte att detta görs 
hundra år bakåt i tiden och inte hel-
ler varför justeringarna bara går åt 
ett håll.

u Det krävs en förändring av 
episka dimensioner, om EU ska 
övergå till bara förnybar el. Här 
sammanfattas energikällorna för 
elproduktionen i tolv EU-länder + 
Schweiz under 2015: Belgien, Dan-
mark, Finland, Frankrike, Polen, 
Schweiz, Spanien, Storbritannien, 
Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ung-
ern och Österrike. Trots enorma 
vindkraftssatsningar dominerar 
fossilt och kärnkraft.

Den största utmaningen är att få 
fram ny elproduktion som inte är 
väderberoende, så att elproduk-
tionen kan anpassas till elförbruk-
ningen, som ju hela tiden varierar. 

Notera att el producerad av 
vattenkraft och sol saknas i illus-
trationen. I jämförelse är vatten-
kraften dock tämligen liten. Det 
går heller inte längre att bygga ut 
vattenkraften i större skala, för att 
ersätta fossila energikällor.

Långt kvar

u Romklubben menade i en be-
römd bok 1972 att oljan skulle 
börja sina 1992, och länge har en 
allmän uppfattning varit att oljan 
snart tar slut. Men trots att olje-
användningen i världen nästan 
fördubblats sedan 1972, har man 
aldrig känt till så mycket oljefyn-
digheter som i dag. Det internatio-
nella energiorganet IEA:s senaste 
bedömning är att åtminstone 
6 000 miljarder fat (ett fat är 159 
liter) fi nns kvar att utvinna. Med 

en förbrukning på dagens nivå (90 
miljoner fat om dagen) räcker oljan 
i så fall 180 år till.

Det som förändrat bilden är i 
hög grad den teknikrevolution 
som gjort det möjligt att med små 
investeringar utvinna så kallad 
okonventionell olja, som skifferol-
ja. Det har sänkt oljepriserna radi-
kalt, nyligen till under 30 dollar per 
fat. Enligt sakkunniga kommer de 
forna prisnivåerna inte att nås på 
nytt på decennier.

Oljerevolutionen

Varje prick representerar 25 kolkraftverk.
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u Klockradion spelar fi nsk humppa 6.50. Dags att stiga upp, bilen 
ska på service klockan 11. Frugan hasar in i duschen, jag sätter på 
kaffe och hämtar dagens tidningar. En snabb titt i bladet: Inget 
nytt. Det sägs att Soini är en tönt och att vädret beror på koldioxid-
utsläpp. Vi diskuterar om dotterns gradu ska bli av eller inte, och 
frugan rusar ut till jobbet. 

“Hej, hej, ha en bra dag och se till att tjäna lite pengar åt familjen. 
Mina kommer på konto automatiskt”, hälsar hon.

Kallt, mörkt och blåsigt, men en varm säng väntar där jag kan läsa 
Hesari och Time Magazine lite grundligare.

Men oj vad klockan går fort! Nu blir det brått att få bilen till servi-
ce. Jag hinner i tid och byter några ord med den belevade unga killen 
på verkstaden. Dagens ungdom är till största delen mycket trevlig. 

Nu är det dags för lunch med gamla vänner på Nicks restaurang 
vid Aura ås strand. Sallad ska det vara, mycket för den ålderstigna 
magens funktion, men oj vad vännerna har blivit konservativa! Förr 
dillade gubbarna om socialism, men nu om företagens höga kostna-
der som borde minska. Samt om universitetens idiotiska byråkrati. 
Lunchen drar ut på tiden då vi även måste diskutera Putins senaste 
påhitt och om kolesterolmedicin är bra eller inte. Mobilen piper: 
Bilen är klar.

Skyndar till verkstaden, kvitterar ut bilen och ser på klockan som 
redan närmar sig 15 och jag har ingen middagsmat hemma till den 
hungriga frugan som aldrig hinner äta på jobbet. Alltså fort med 
bilen till butiken och sedan hem för att laga middagsmat. (Den mat 
frugan skulle ha lagat själv duger endast åt hunden – ja, det är min 
personliga åsikt.)

En gammal man blir lite sömnig efter middagen och jag har ju var-
ken övat violin eller varit ute på motionsrunda i dag. På digiboxen 

fi nns dock Everton-Chelsea (engelsk 
fotbollsmatch, red. anm.) från i sön-
dags, så jag föredrar att titta på den 
samt därefter på en gammal fi lm på 
SVT.

Klockan är nu ganska mycket. 
Disken, violinspelet och motions-
rundan får bli till i morgon. Efter en 
stressig dag känns det bra att lägga 
sig tidigt med en intressant bok om 
Kremls historia. Man behöver ju inte 
hinna göra allt samma dag då man är 
pensionär.

Är klimatforskarna eniga?

Jarl Ahlbeck

Jarl Ahlbeck är docent i miljövårdsteknik vid Åbo Akademi. 
Du kan ställa frågor till honom på www.katterno.fi . 

NASA

Pensionärens stressiga dag

Robert Seger

Vart försvann vattnet på Mars?

Jalle: Henri Becquerel (1852–1908) 
var först. Han insåg vid studium av 
en fotografi sk plåt 1896 att uransalt 
utsände strålning spontant obero-
ende av övriga energikällor. Enhe-
ten för radioaktivitet, becquerel, är 
uppkallad efter honom.

Benämningen radioaktivitet 
lanserades av Marie Curie (1867–
1934), som tillsammans med sin 
make Pierre Curie (1859–1906) blev 
förgrundsgestalter inom forskning-
en på området. 1898 identifi erade 
de två dittills okända grundämnen, 
radium (nummer 88 i det periodiska 
systemet) och polonium (nr 84).

Polonium var det ämne som dö-
dade den före detta ryske säker-
hetsagenten Alexander Litvinenko 
hösten 2006.

Marie Curie har en mycket fram-
stående roll inom fysiken. Hon var 
uppenbart begåvad, men fi ck käm-
pa sig fram och fi ck som kvinna inte 
studera vid universitet hemma i Po-
len. Som 23-åring kom hon till Paris, 
doktorerade vid Sorbonne och gifte 
sig med Pierre. 

Själv fi ck hon två nobelpris (till-
sammans med Pierre Curie och 
Henri Becquerel i fysik 1903 och 
1911 i kemi). Hennes dotter Irène 
Joliot-Curie fi ck nobelpriset i kemi 
1934, och svärsonen mottog som 
representant för UNICEF fredspriset 
1965. Fem nobelpris i samma familj 
alltså.

Dottern Ève Curie blev hyllad som 
författare och pianist och dog 102 år 
gammal i New York 2007.

I nyhetsförmedlingen från klimat-
mötet i Paris framhölls att ingen 
seriös forskare längre bestrider 
att människan genom sina akti-
viteter värmer klimatet. Stämmer 
det?
Jalle: Det beror på vad man anser 
att vetenskapen egentligen har be-
visat och vad som är spekulationer. 
Om en forskare spekulerar, blir det 
inte bättre vetenskap för att hen är 
forskare, men spekulerande forska-
re är populärare politiskt än sådana 
som är försiktigare. Se närmare 

kommentarerna på annan plats i 
tidningen (s. 46–47).

Som tillägg till det: Observera 
att man i Paris som bas utnyttjade 
medelvärdet av vissa extrema da-
tamodeller, som utformats så att 
dubblerad koldioxidhalt genom 
olika typer av förstärkningseffekter 
skulle höja temperaturen med fl era 
grader. Dessa förstärkningar är teo-
retiska och har inte påvisats med 
observationer.

Finlands vinterväder bestäms 
i hög grad av den lågtrycksbana 

som hör ihop med den så kallade 
Arctic Oscillation (som beskriver ett 
mönster för icke-säsongsbundna 
lufttrycksvariationer). Det fi nns 
ingen stigande residualtrend (ing-
en uppvärmning utöver den som 
åstadkommits av att lågtrycken se-
dan 1989 i medeltal tagit en nordli-
gare bana). Vi har nu i Finland unge-
fär 1930-talets vinterklimat, medan 
vårt sommarklimat är kallare än på 
1930-talet.

Jalle: Rymdsonden Maven, som 
Nasa placerade i bana runt Mars 
hösten 2014, har registrerat hur sol-
vinden (energirika elektroner som 
kastas ut från solen) och särskilt 

solstormar sliter i väg planetens at-
mosfär. I dag förlorar Mars i genom-
snitt 100 gram atmosfär i sekunden.

Tidigt i solsystemets historia 
var solaktiviteten större, men Mars 
hade då ett magnetfält som skydd 
mot solpartiklarna. Tack vare det 
fi ck planeten både en tät atmosfär 
och vatten, som sannolikt bildade 
både fl oder och hav.

Sedan har magnetismen försva-
gats kraftigt, och med det har det 
mesta av atmosfären gett sig i väg 
och Mars kylts ner och vattnet för-
svunnit, i varje fall det allra mesta 
av det.

 Vad gäller jordens magnetfält vi-
sar det tack och lov ingen tendens 
att avta.

Hur många 
grundämnen 
fi nns?

Hur upptäcktes 
         radioaktiviteten?

Jalle: Man är uppe i 118 godkända 
grundämnen. De fyra senaste (med 
atomnummer 113, 115, 117 och 118 
i det periodiska systemet) tillkän-
nagavs nyligen och man väntar att 
de godkänns och får offi ciella namn 
av den internationella kemiunionen 
senare i år.

Ämnen tyngre än uran (nummer 
92 i systemet) skapas på konstgjord 
väg genom att andra tunga atomer 
fås att kollidera. De är alla radioak-
tiva och har för det mesta mycket 
korta halveringstider. En intressant 
sak är att den sjunde raden i det pe-
riodiska systemet med de nya äm-
nena är komplett.

Man kommer säkert att få fram 
ännu tyngre grundämnen. Enligt 
teorin ska grundämnen vid atom-
nummer 120 eller 126 vara mer lång-
livade. En intressant fråga är om de 
visar sig ha egenskaper som inte 
fi nns hos lättare grundämnen.

De senast namngivna grundäm-
nena är de här: 104 rutherfordium, 
105 dubnium, 106 seaborgium, 107 
bohrium, 108 hassium, 109 meitne-
rium, 110 darmstadtium, 111 röntg-
enium, 112 copernicium, 114 fl ero-
vium, 116 livermorium.

Frankfurter Illustrierte i februari 1957. 

Här utlovas en utförlig artikel om hur 

Wernher von Braun – den tyske pionjä-

ren som sedan blev en centralgestalt 

i USA:s rymdprogram – planerat den 

äventyrligaste resan i mänsklighetens 

historia, en resa till Mars. Marie Curie med dottern Irène som assistent. Båda nobelpristagare.

Indikationer för vatten på Mars yta. Detta foto, taget av NASA:s ”bil” på Mars hösten 2015, anses visa spår av rinnande vatten i 

ett avlägset förfl utet.

TT Bild

Getty Images
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Karolina Isaksson

LEDNINGSUPPDRAG. ”Det är roligt att 

prova på olika arbetsuppgifter”, säger 

André Rönnqvist.

Blivande 
elmontör trivs 
i fält
u KRONOBY ELVERK
När man sitter på skolbänken kan 
det kännas lockande att drömma 
sig bort. Men längtar man inte till-
baka till klassrummets värme, när 
man står där i snålblåsten och köl-
den biter i skinnet medan man river 
bort en gammal elledning bakom 
ett fähus i Åivo?

”Nej, det är skönt när man får vara 
ute i friska luften. Skönt också när 
man märker att man valt rätt utbild-
ningslinje”, säger André Rönnqvist.

Han studerar på sitt andra år på 
Optima för att bli elmontör och har 
valt att utföra sin femveckorsprak-
tik på Kronoby Elverk.

Han har tidigare sommarjobbat 
på elverket och är alltså inte helt 
grön ute fält.

För elverket är det ett sätt att 
trygga återväxten inom montörs-
styrkan.

”Vi behöver en tillväxt från den 
yngre generationen. Vår policy är 
att ta en praktikant i gången för att 
det ska bli meningsfullt för bägge 
parter”, säger Glen Ahlskog.

Karolina Isaksson

u ESSE ELEKTRO-KRAFT 
Energimyndighetens krav på mer 
detaljerade uppgifter från landets 
elnät har satt fart på digitalisering-
en. Så också i Esse.

”Det har varit en arbetsdryg upp-
gift eftersom jag gått igenom varje 
enskild ellinje. I vissa fall har jag 
varit tvungen att kontrollera kartan 
med verkligheten ute i terrängen”, 
säger Simon Kanckos.

Han har utfört digitaliseringen 
och är nu inne på slutrakan. Digita-
liseringen innebär också att kartba-
sen hålls dagsaktuell.

”Tidigare har vi fått uppdatering-
ar en gång per kvartal från bolaget 
som skött vår kartarkiv. Nu kommer 
vi att få ständigt uppdaterade kar-
tor.”

För kunderna betyder det att el-
avbrott kan åtgärdas snabbare när 
elbolaget nu har mer detaljerad in-
formation.

”Vi hittar störningar snabbare 
med digitala kartor. Det fi nns inget 
sjukhus i vårt område, men det 
fi nns prioriterade kunder som har 
vårdapparatur hemma. De måste få 
elförsörjningen tryggad också när 
väderförhållandena är hårda.”

Digitala kartor 
berättar mer

UPPDATERING. ”Nu vet vi mera om vårt 

nät”, säger Simon Kanckos.

Karolina Isaksson

u VETELIN ENERGIA
Från årsskiftet gick de kommunalt 
ägda aktiebolagen Vetelin Sähkö-
laitos och Vetelin Lämpö ihop till ett 
nytt bolag, Vetelin Energia. Verk-
samheterna för el och värme fort-
sätter som förr under det nya bola-
get och inga personalminskningar 
är planerade.

”Vi har samarbetat på fl era sätt 
tidigare, men nu har vi också slagit 
ihop bokföring, administration och 
jourverksamhet. Det förenklar för 
vår ägare, Vetil kommun”, förklarar 
Juha Kauppinen, tidigare vd för Ve-
telin Sähkölaitos och numera vd för 
Vetelin Energia.

Som elleverantör betjänar Vetelin 
Energia drygt 2 000 hushåll. Fjärr-
värmenätet i Vetil började byggas 
2007 och förutom kommunens sko-
lor och kontorsbyggnader är nu ett 
sextiotal kunder anslutna till den 
åtta kilometer långa värmeslingan.

”Lokala bränslen står för en stor 
del av värmeproduktionen. På vin-
tern eldar vi i huvudskak med fl is 
och på sommaren med torv”, säger 
Antero Tikkakoski som fungerat 
som vd för Vetelin Lämpö och fort-
sätter med administrativa uppgifter 
i det nya bolaget.

El och värme
under samma 
tak

ENERGIFUSION. Antero Tikkakoski och 

Juha Kauppinen fortsätter samarbeta i 

det nya bolaget Vetelin Energia. 

Karolina Isaksson

uNYKARLEBY KRAFTVERK
En container full med utkastade 
julgranar bidrog till att hålla i gång 
fjärrvärmesystemet i Nykarleby när 
kölden satte in i januari. Också en 
stor del av de normala bränsleleve-
ranserna kan spåras till skogarna 
inom några mil från kraftverket. 

Nykarleby Energiandelslags med-
lemmar står för hälften av energive-
den. Resten köper andelslaget upp 
av andra skogsägare, företrädesvis 
inom närområdet.

”Vi ser ett mervärde i att andelsla-
get skaffar bränsle lokalt. Det mins-
kar på transporterna och gynnar 
traktens skogsägare”, säger Bengt 
Jansson, ordförande i Nykarleby 
Kraftverk.

Hittills har det inte rått någon brist 
på bränsle, inte ens i tider av men-
före.

”Vi har en tredjedel av årsbeho-
vet, 2 500 kubikmeter, lagrat ofl isat 
på gården. Andelslaget får betalt per 
producerad MWh i värmepannan. 
Det ger ett bra pris för bra vedkvali-
tet”, säger Janne Öhman, energichef 
på Nykarleby Kraftverk.

VARMT SAMARBETE. Janne Öhman, 

Bengt Jansson och energiandelslagets 

representanter Richard Hagman och 

Boris Mattsson ser fördelar med lokala 

bränsleleveranser.

Lokal fl is 
håller värmen

VD Ingvar Kulla

VD Stefan Storholm

VD Glen Ahlskog

VD Tony Eklund

VD Juha Kauppinen

Esse Elektro-Kraft
Levererar el till delar av Pedersöre, Kortesjärvi, Alahärmä, 

Nykarleby (Markby) och Kronoby (Jeussen)

Kunder: 3 700  

Årsleverans: 50 GWh

Telefon växel: 020 766 1900

Felanmälningar, utanför kontorstid:  766 2023

Kundtjänst: 020 766 1912 , 020 766 1911

Fakturafrågor: 020 766 1912, Johanna Stubb

www.eekab.fi 

Herrfors
Levererar el till Alavieska, Jakobstad, Larsmo, Maxmo, 

Oravais, delar av Pedersöre, Terjärv och Ylivieska

Kunder: 32 000 

Årsleverans: 620 GWh el, 285 GWh värme

Telefon växel: Jakobstad (06) 781 5300, 

Ylivieska (08) 411 0400, Kållby (06) 766 7242, 

Oravais (06) 385 0050, Terjärv (06) 867 5001 

Felanmälan, utanför kontorstid: 

Jakobstad och Larsmo (06) 723 0079, 

Oravais, Pedersöre och Terjärv (06) 723 4521, 

Ylivieska el (08) 426 350, Ylivieska fjärrvärme 044 781 5375

Fakturafrågor: Jakobstad (06) 781 5312 och (06) 786 3448 

Ylivieska (08) 411 0401 

www.herrfors.fi 

Kronoby Elverk
Levererar el till delar av Kronoby, Pedersöre och Karleby 

Kunder: 3 080  

Årsleverans: 40 GWh

Telefon växe: 824 2200

Felanmälan: 824 2200, 0400 126 005

Fakturafrågor: 824 2200,  Å. Hagnäs, M. Käld

www.kronoby.fi /elverk

Nykarleby Kraftverk
Levererar el inom staden Nykarleby

Kunder: 4 900  

Årsleverans 110 GWh

Telefon växel: 785 6111 

Felanmälan: 785 6111

Felanmälan, utanför kontorstid: 722 0050, 723 4520

Fakturafrågor: 785 6252, 785 6251

www.nykarlebykraftverk.fi 

Vetelin Energia
Levererar el till Vetil (utom Polso, Kivikangas och Nykänen)

Kunder: omkring 2 000  

Årsleverans: 30 GWh

Telefon växel:  866 3600  

Felanmälan: 866 3600

Fakturafrågor: 866 3600, Tarja Naskali

www.venergia.fi 

Karolina Isaksson

Karolina Isaksson

u HERRFORS
Det ekar tomt i Jakobstads Ener-
giverks gamla fastighet på Victor 
Schaumanesplanaden. Sedan fusi-
onen mellan energiverket och Herr-
fors har de nya Herrforsarna under 
året fl yttat dels till Campus Allegro, 
dels till fastigheten på Storgatan 
som tidigare tjänade som Katternö-
gruppens huvudkontor.

”Före jul hade vi fått alla linje-
montörer och fjärrvärmemontörer 
installerade på Storgatan 8. Där 
har vi byggt upp en ny central för 
Herrfors underhållsstab och den 
bärbara utrustning som montörerna 
använder. De tunga pjäserna fi nns 
på lagret i Östanpå”, berättar Glenn 
Vikström, arbetsledare på Herrfors.

Att tömma det gamla huset, som i 
tiderna också inhyste stadsbastun, 
har krävt en stor insats. Energiver-
ket hade samlat på sig en hel del 
material sedan infl yttningen 1901 
och den tekniska utvecklingen har 
som bekant gått framåt. 

”Vi har gett en del föremål till mu-
seum och behållit en del historiska 
klenoder inom Herrfors, men det 
mesta har transporterats till åter-
vinningsstationen.”

u HERRFORS
I slutet av 2015 tillsatte Herrfors en 
ny personalchef, eller HR-chef som 
det populärt kallas. Ekenäsbördige 
Jan Höglund fi ck jobbet och han ly-
ser av iver att komma i gång.

”För mig är det viktigt att man har 
en passion för sitt arbete. Det ska 
vara en betydande del av livet, men 
det får inte heller ta över”, samman-
fattar han.

Han ser Herrfors som en trygg 
och ansvarsfull arbetsgivare där 
samhörigheten är stark.

”Eftersom det inte funnits någon 
person med helhetsansvar över HR-
frågor fi nns det ändå en del nytt att 
bygga upp. Det syns också spår av 
fusionen med Jakobstads Energi-
verk och till mina uppgifter hör att 
bygga upp en gemensam företags-
kultur.”

Som tidigare elitsatsande tio-
kampare är han van att arbeta mål-
inriktat. Numera tävlar han i old-
boysklassen och däremellan tränar 
han juniorer i friidrott. Bli inte förvå-
nade om Herrfors ordnar friluftsdag 
på sportplanen för personalen i år.

Det ska vara 
kul på jobbet

NYREKRYTERAD. Jan Höglund ansvarar 

för personalfrågorna på Herrfors.

Ny central för 
elmontörer

NYTT KAPITEL. Glenn Vikström har röjt 

upp efter fl ytten.
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Vår tid glorifi erar resultat alltför mycket. Själv 
går jag i gång på problematiken. När jag hört till-
räckligt många sucka över samma sak, vill 
jag visa vilka lösningar och möjligheter 
det fi nns, bara man är öppen för dem. 

Så var det när vi började tillverka 
vår egen glass förra sommaren. 
Jag hade för länge sedan tröttnat 
på klagovisan om att Jakobstad 
förlorade sin glassfabrik och satte 
i gång tillverkningen i ett mejeri på 16 
kvadratmeter. Ambitionen var inte 
att återskapa glassfabriken, jag ville 
bara göra något eget i stället för att 
instämma i klagokören. 

Pessimism, avundsjuka och rädsla 
för att misslyckas kväver mycket 
energin. Själv förlorar jag min 
initiativkraft om jag håller på med 
samma sak för länge. Det enda 
som består i framtiden är föränd-
ringen. Det är lika bra att försöka 
vända den till en fördel. Om man 
inte försöker, kommer man säkert 
inte att lyckas.

Robin Nyman
Entreprenör, som introducerade Café Skorpan 
i Jakobstad 2014, inledde glasstillverkning 2015 
och i år överlåter det operativa ledarskapet av 
företaget för att kunna visionera mera.

Karolina Isaksson


